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41 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 41 
15.3.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
42 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 42 
15.3.2021 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

43 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 43 
15.3.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Teemu Kauris. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Marja-Leena Kulta-  
              lahti. 
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44 § KUNNAN OSALLISTUMEN WELCOME2EP –HANKKEEN LAAJENNUSVAIHEE-
SEEN 

 
Khall § 44 
15.3.2021  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Welcome2EP - South Ostrobotnia welcome office on Työ- ja elinkeinoministeriön ra-
hoittama hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille 
suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hankkeen tavoitteena on rakentaa maa-
kunnallinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli, jonka avulla voi-
taisiin palvella maahanmuuttajaväestöä yhdenmukaisella palvelukonseptilla ja yhtei-
sellä brändillä koko maakunnan alueella (pl. Seinäjoki). 

 
Hankeen ensimmäisessä haussa keväällä 2020 olivat mukana Kurikka, Kauhava, 
Alavus sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi. Ensimmäisessä toteuttamisvai-
heessa 1.9.2020 - 31.8.2021 luodaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu-
pisteiden verkosto Kauhavalle, Kurikkaan, Suupohjaan sekä Alavudelle sekä yhden-
mukaistetaan ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyvät toiminnot, työkalut, markkinointi-
viestintä ja palveluun ohjauksen välineet. 

 
Jatkorahoitus ja toiminnan laajeneminen uusiin kuntiin 

 
Toisen hankekauden 1.9.2021 - 31.8.2022 rahoitushaku on avoinna 1.2.2021 
- 26.3.2021. Nyt auki olevaan rahoitushakuun pyydetään mukaan niitä Etelä-Pohjan-
maan kuntia, joihin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut laajentuisivat tule-
valle hankekaudella. Todennäköistä on, että auki tulee vielä kolmas hankehaku ajalle 
1.9.2022 - 31.8.2022. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämi-
seen on varattu vuosittain 2020 - 2022 noin kolmen miljoonan euron rahoitusmäärä-
raha. 

 
Alueellinen yksimielisyys palvelun tarpeellisuudesta 

 
Hankkeen projektipäällikkö Tuomas Männistö ja Mauno Salmela ELY-keskuksesta 
ovat käyneet esittelemässä hanketta kunnille helmikuun aikana. Halukkuutta rahoi-
tushakuun osallistumisesta on tiedusteltu myös Etelä-Pohjanmaan liitolta. Kaikissa 
tapaamisissa hanke on saanut positiivisen vastaanoton ja sen on nähty olevan maa-
kunnallisesti merkittävä. Laajemmin se on nähty myös mahdollisuutena vaikuttaa 
kuntien ja maakunnan väestökehitykseen. Työperäisen maahanmuuton mahdollisuu-
det ja kotoutumisen haasteet on tunnistettu kunnissa laajasti. Hanke nähdään kun-
nissa konkreettisena toimena parantaa työperäisen maahanmuuton kohteena sekä 
työvälineenä edistää työperäisen muuttajan asettautumista ja lisätä pitovoimaa. 

 
Käynnissä olevan jatkohaun painopisteet 

 
Ensimmäisen vuoden hakemus toimii jatkohakemuksen pohjana. Lisäksi seuraavalle 
rahoituskaudelle otetaan mukaan seuraavat kehittämisteemat: 
- Ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen laajentamalla pal-
velu koko maakunnan kattavaksi. 
- Welcome2EP:n brändityö maakunnassa "tunnistettavuus kohderyhmässä" 
- Nykyisen 3,5 henkilötyövuoden kasvattaminen 4,5 henkilötyövuoteen. Venäjänkieli-
nen työntekijä, jonka toimipaikaksi Järviseutu. 
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- Internetpohjaisen www.welcome2EP.fi alustan kehittäminen yhdessä Vaasa Wel-
come officen kanssa. 
- Maahanmuuttajien Tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden kokoaminen Wecome2EP 
brändin alle. 
- Kuntakohtaisen perustiedon tuottaminen alustalle. 
- Maahanmuuttajien palveluprosesseihin liittyvien työvälineiden yhdenmukaistaminen 
(lomaketyö, alkukartoitus ja kotouttamisohjelmien yhdenmukaistaminen jne.). 

 
Kurikan kaupunki on esittänyt Evijärven kunnalle kutsun osallistua Työ- ja elinkeino-
ministeriössä avoinna olevaan rahoitushakuun. Käynnissä oleva avustushaku on jat-
kohaku Kurikan kaupungin hallinnoimalle Welcome2EP -hankkeelle. Hankkeen toteu-
tusaika on 1.9.2021 - 31.8.2022. Jatkorahoitus 2022 - 2023 on mahdollinen. Nyt haet-
tavan rahoituksen määrä on enintään 257.200 euroa, josta Työ- ja elinkeinoministe-
riön rahoitusosuus on 70 %. Omarahoitusosuus jakautuu mukana olevien kuntien 
asukasluvun mukaisesti ja lopullinen määrä varmistuu Etelä-Pohjanmaan liiton vah-
vistaessa osallistumisensa hankkeen rahoittamiseen. Evijärven kunnan rahoitus-
osuus asettuu välille 884 - 1434 euroa. 

 
Oheismateriaalina on Kurikan kaupungin Evijärven kunnalle lähettämä kutsu hank-
keeseen osallistumiseksi. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu 
Welcome2EP -hankkeen rahoitushakuun sillä edellytyksellä, että riittävä määrä Etelä-
Pohjanmaan kuntia osallistuu hankkeeseen, jolloin kunnan rahoitusosuus asettuu vä-
lille 884 - 1434 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 - 31.8.2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

 
  Merkittiin, että Aapo Kirsilä saapui kokoukseen klo 17.43.  
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45 § KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENNUKSEN URAKOITSIJOIDEN 
VALITSEMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN 

Tekla § 5 
9.3.2021  Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa Kirkonkylän koulun liikuntasalin laa-

jennukseen. Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa talousarviovuodelle 2021 
700 000 € ja talousarvion suunnitelmavuodelle 2022 520 000 €. Kunnan oman rahoi-
tuksen lisäksi Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta 
624 000 €.  

 
 OKM:n avustuksen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun mennessä ja selvitys hank-

keesta on tehtävä 30.6.2023 mennessä. 
  

Liikuntasalin laajennus on kilpailutettu jaettuna urakkana, joten tarjoukset on pyydetty 
seuraavista erillisurakoista: 
Rakennusurakka, joka on myös pääurakka. Sähköurakka, putkiurakka sekä ilman-
vaihto- ja automaatiourakka.  
 
Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä julkisessa HILMA-kilpailutuska-
navassa. 
 
Tarjousten jättöaika päättyi perjantaina 19.2.2021 klo 12:00. Annetut tarjoukset eri 
urakoihin olivat:  

 
Rakennusurakasta tehdyt tarjoukset:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sähköurakasta tehdyt tarjoukset:  
 
 
 
 
 

Yksi tarjouksista tuli tarjousten jättöajan jälkeen, eikä sitä huomioida tarjousten vertai-
lussa. 

 
Putkiurakasta tehdyt tarjoukset: 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Reijo Palosaari Oy 1 634 657 € 

Rakennus-Korpela OY 1 726 200 € 

Rakennusliike Hernesniemi Oy 1 830 000 € 

Ab Tallqvist Infra Oy 1 837 000 € 

Rakennusliike M.Ranta Oy 1 858 000 € 

Sakela Rakennus Oy 1 880 000 € 

Latovarjo Yhtiöt Oy 1 951 400 € 

Jake Rakennus Bygg Oy 1 975 000 € 

Suomen Maastorakentajat Oy 1 997 000 € 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Evijärven Sähköpalvelu Oy 237 770 € 

Oulun Loistosähkö Oy 268 000 € 

Mesiel Oy 272 600 € 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Putkiasennus Velj. Kataja Oy 149 000 € 

Talotekniikka Koivuluoma Oy 186 666 € 

LVI-Tekniikka Viita Oy 186 750 € 
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Ilmanvaihto- ja automaatiourakasta tehdyt tarjoukset: 
 

Yksi ilmanvaihto- ja automaatiourakkaan tehdyistä tarjouksista ei ollut  
tarjouspyynnön mukainen. 

 
Kilpailutettu rakennusurakka ei sisällä liikuntasalin lattiapinnoitetta, vaan tilaaja kilpai-
luttaa lattianpinnoitteen erillisenä kilpailutuksena. Lattiapinnoite on suunniteltu olevan 
nykyaikainen ja monikäyttöinen pinnoite puu-lattian asemesta.   

 
Liikuntasalin laajennuksen eri urakoista tehdyt edullisimmat tarjoukset ovat yhteensä 
2 115 227 € alv 0 %, jonka lisäksi erillishankintana kilpailutettavan lattiapinnoitteen 
kustannusarvio on 150 000 € alv 0 %. Näin ollen liikuntasalin laajennuksen rakenta-
miskustannukset ovat yhteensä 2 265 227 €.  
 
Talousarvion investointiosaan varatut rahat, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avus-
tus liikuntasalin laajennushankkeelle ovat yhteensä 1 844 000 €, joten tällä hetkellä 
talousarvion investointiosassa hankkeelta puuttuu kunnan rahoitusta 421 000 €. 

 
Liikuntasalin laajennuksen ensimmäinen kustannusarvio oli 1,8 M€, johon Opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustusta saataisiin 30 %. Tämän perusteella valtuusto päätti 
11.11.2019 §:ssä 50 varata rahaa liikuntasalin laajennukselle talousarvion investointi-
osaan vuodelle 2020 550 000 € ja suunnitelmavuodelle 2021 700 000 €, eli yhteensä 
1,25 M€.  
 
Liikuntasalin laajennuksen tarkempi rakennusosittain laskettu kustannusarvio valmis-
tui 7.1.2020. Rakennusosittain lasketun kustannusarvion mukaan hankkeen koko-
naiskustannukset ovat arvioitua suuremmat eli 2,1 M€. Uusi tarkempi kustannusarvio 
piti sisällään toteutuksen lisäksi myös kaiken suunnittelun. 
 
Kustannusarvion tarkenuttua valtuusto päätti lisämäärärahasta kokouksessaan 
17.2.2020 §:ssä 5. Kyseisessä pykälässä valtuusto hyväksyi hankkeelle esitetyn tila-
ohjelman, jonka mukaan hanke toteutetaan kerrosalaltaan noin 1481 m²:n suurui-
sena. Valtuusto päätti lisäksi lisätä liikuntasalin laajentamiseen suunnitelmavuodelle 
2021 varattua määrärahaa 220 000 €:lla siten, että investointiin varattiin määrärahaa 
vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 1 470 000 €. (v.2020 550 000 €, v.2021 920 000 €) 
 
Liikuntasalin laajennuksen arkkitehtisuunnitelmien lisäksi muu rakennuksen tekninen 
suunnittelu käynnistettiin kesällä 2020 sen jälkeen, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön 
7.5.2020 antama myönteinen avustuspäätös oli kuntaan saatu.  

Are Oy 196 000 € 

LVI-asennus Kujala Oy 198 000 € 

T:mi Mika Puotinen 204 700 € 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Are Oy 96 800 € 

Ab G.Koskela Oy 99 870 € 

LVI-Tekniikka Viita Oy 116 800 € 

Talotekniikka Koivuluoma Oy 118 600 € 

PSL Nykänen Oy 119 000 € 

Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy 124 800 € 

T:mi Kauhavan IV-palvelu 143 300 € 
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Tekninen suunnittelu toteutui pääosin loppuvuoden 2020 aikana.  
 
9.11.2020 valtuuston kokouksessa linjattiin, ettei liikuntasalin laajennuksen rakenta-
mista aloiteta vuonna 2020 talvea vasten, vaan rakentamisen aloitus siirretään alka-
vaksi vuoden 2021 keväällä. Saman kokouksen §:ssä 46 talousarvion investointi-
osaan liikuntasalin laajennukselle varatut käyttämättömät rahat vuodelta 2020 
(520 000 €) kohdistettiin liikuntasalin laajentamiseen suunnitelmavuodelle 2022.  
 
Talousarvion investointiosan valmistelun yhteydessä vuodelle 2021 ja suunnitteluvuo-
sille 2022 ja 2023 sattui kuitenkin erhe. Talousarvion investointiosan valmistelu tehtiin 
aikaisemman käytännön tapaan, edellisvuoden investointiosan pohjalta, johon ei ollut 
päivittynyt valtuuston 17.2.2020 § 50 päättämä 220 000 €:n lisämääräraha. Erheen 
seurauksena investointiohjelman valmistelu eteni päätöksenteossa teknisestä lauta-
kunnasta aina valtuustoon saakka liikuntasalin laajennuksen osalta riittämättömillä 
rahasummilla, joten valtuusto päätti 9.11.2020 §:ssä 46 varata liikuntasalin laajennus-
hankkeen rakentamiselle vuodelle 2021 rahaa uudelleen vain 700 000 € ja suunnitel-
mavuodelle 2022 520 000 €. 

 
Liikuntasalin laajennuksen urakkatarjousten ylittäessä varatut rahat, järjestettiin 
1.3.2021 valtuuston, hallituksen ja teknisen lautakunnan iltakoulu. Iltakoulussa kes-
kusteltiin hankkeen rakentamisvaiheen aloittamista huomioiden talousarvioon varattu-
jen rahojen määrä, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus ja arvioitua suu-
remmat kustannukset.  
 
Liikuntasalin laajennushankkeen kustannukset, sekä erhe talousarvion investointi-
osan laadinnassa tuli kokonaisuudessaan esille urakkatarjousten vertailun ja iltakou-
lun jälkeen.  

 
Huomioiden hankkeen kokonaiskustannusten ylitys, esitettiin iltakoulun keskuste-
luissa mielipiteitä liikuntasalin laajennuksen rakentamisen puolesta ja sitä vastaan. 
Koulukeskuksen rehtorit muistuttivat kuitenkin koko hankkeen lähtökohdan, eli sen 
ettei nykyistä opetussuunnitelmaa voida nykyisillä koulun sisäliikuntatiloilla toteuttaa. 
Liikunnan opetuksen tavoitteet voimassa olevassa opetussuunnitelmassa painottavat 
monipuolista ja motivoivaa liikuntaan kasvattamista. 
 
Perusopetuslain 30. pykälän (muutettu 642/2010) mukaan opetukseen osallistuvalla 
on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta 
sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Edel-
leen 30. pykälän mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voi-
daan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 
 
Nykyinen liikuntasali soveltuu kokonsa puolesta vain yhdelle opetus ryhmälle kerral-
laan. Koulukeskuksessa on Kirkonkylän koulussa, Keskikoulussa ja Lukiossa yh-
teensä noin 20 opetusryhmää.  
 
Keskimäärin opetusluokalla on 2 - 3 vko tuntia liikuntaa. Liikuntasalia tarvitaan 20 
kertaa 2.5 vuosivko tuntia. Tämä on 50 tuntia viikon aikana. Oppilailla on maksimis-
saan 6 tunnin päiviä ja pienimmillä oppilailla on päivän pituus 4h. Näin ollen 24 tunnin 
sisälle tulisi saada 50 opetustuntia. Ryhmiä ei voi yhdistellä, koska nykyinen liikunta-
sali kokonsa puolesta riittää juuri ja juuri vain yhdelle ryhmälle. 
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Perusopetuslain 628/1998 kolmannen pykälän mukaan opetus järjestetään oppilai-
den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä 
kasvua ja kehitystä. Perusopetuslain 29. pykälän mukaan opetukseen osallistuvalla 
on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa edistetään opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

 
Ennen iltakoulua, hankkeen toteuttamisesta keskusteltiin puhelimitse Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rakennusneuvos Erja Metsärannan kanssa. Metsärannan mukaan 
hankkeen avustuspäätös on tehty valtuuston 17.2.2020 hyväksymän tilaohjelman 
mukaiselle rakennukselle. Mikäli rakennushankkeen laajuutta muutetaan, tulee koko 
avustuksen hakuprosessi aloittaa alusta. Metsärannan mukaan ei kuitenkaan ole var-
muutta, onko jatkossa enää olemassa liikuntapaikkarakentamiselle myönnettäviä 
avustusrahoja. 

 
Iltakoulun keskusteluissa rakentamisen aloittamisen puolesta olevien suunnitelmien 
ja kilpailutusten mukaisesti oli enemmän mielipiteitä. 
 
Urakoiden tarjoushinnat ylittävät teknisen lautakunnan päätösvallan, joten urakoitsija 
valinnat kuuluvat tässä hankkeessa hallintosäännön mukaan kunnanhallitukselle. 

 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Esityslistan oheismateriaalina lähetetään kunnan sisäliikuntatiloihin sekä mahdolli-
seen yhteistyöhön liittyen Evijärven nuorisoseuran lähettämä yhteydenotto. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa: 
 
1. että kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoit-

sijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärä-
rahaa: 

 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-
sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0. 
 

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € 
alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajenta-
miseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan 
lainarahoituksella. 

 
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti, että tekninen lautakunta ehdottaa 
kunnanhallitukselle, 
1. että hankinta keskeytetään toistaiseksi ja kunta ottaa aikalisän lisätietojen saa-

miseksi ripeästi asiassa. 
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2. että kunta käy markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa 
kustannusten laskemiseksi esim. vaihtoehtoisista rakenneratkaisuista ja toteutus-
tavoista mahdollista uutta kilpailutusta silmällä pitäen. 

3. että kunta käy vuoropuhelun OKM:n kanssa avustuksesta, sen määrästä ja käyt-
töajasta, nyt esille tulleiden yllätysten johdosta. 

4. että kunta selvittää ja käy vuoropuhelun Evijärven nuorisoseuran kanssa liikuntati-
lojen järjestämismahdollisuuksista. Nuorisoseuralla on tähän tahtotila, toisin kuin 
valtuutetuille annettu esim. iltakoulussa ymmärtää. 

Perustelut: Valtuuston lainvoimaisella ja sitovalla päätöksellä hankkeelle on varattu 
kunnan puolesta n. 1,2 M€, joka nyt olisi ylittymässä yli 0,4M€, rakennusaikaisista yl-
lätyksistä puhumattakaan. Tällainen ylitys vallitsevassa tilanteessa voisi koitua kestä-
mättömäksi kunnan taloudelle. Tästä syystä kaikki vaihtoehdot tulisi katsoa loppuun 
saakka tarkoin harkiten. Lisäksi 0,15 M€ lattiaurakan lisähinnan tuominen valtuutettu-
jen tietoon vasta tässä vaiheessa ilmoitusluontoisena asiana on vähintäänkin huonoa 
hallintoa valmistelevilta virkamiehiltä, koska valtuusto ollut siinä uskossa, että varattu 
budjetti sisältää kaiken tarvittavan. Tuleeko kenties esim. seinistä ja katostakin myö-
hemmin ilmoitusluonteiset lisälaskut? 
 
Puheenjohtaja totesi, että Pahkakankaan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.  

 
Päätös: Tekninen lautakunta ehdottaa: 
 
1. että kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoit-

sijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärä-
rahaa: 

 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-
sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0. 
 

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € 
alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajenta-
miseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan 
lainarahoituksella. 

 
 Jarkko Pahkakangas jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

  
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 45 
15.3.2021   
 Kunnanjohtajan ehdotus: 
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1. Kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoitsijat 
seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärära-
haa: 

 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-
sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0. 
 

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € alv 0 lisä-
määrärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajentamiseen 
koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan lainara-
hoituksella. 

 
 

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Kirkonkylän koulun laajennuk-
sen käsittely keskeytetään ja ryhdytään välittömästi seuraavanlaisiin toimenpiteisiin: 
 
1. Aletaan suunnittelemaan Lahdenkylään ns. siirrettävää moduulikoulua. Koulu voi-

taisiin hankkia esimerkiksi vuokrasopimuksella. Liikuntatiloja ei tarvitsisi sisällyt-
tää hankkeeseen, koska noin sadan metrin päässä koulusta sijaitseen Alapään 
nuorisoseuran kiinteistön, jonka sisä- ja liikuntatilat ovat satavissa koulun käyt-
töön. 

2. Evijärven nuorisoseura ry:n johtokunta on toimittanut kirjelmän kuntaan 3.3.2021. 
Siinä esitetään yhteistyötä tilojen käytön suhteen Evijärven kunnan kanssa. Kir-
jelmä liitteenä. 

3. Kunta aloittaa heti neuvottelemaan ja kartoittamaan yhdessä molempien nuoriso-
seurojen kanssa tilojen käyttökelpoisuutta sekä tilojen vaatimia mahdollisia kun-
nostustarpeita. 

4.  Tehdään kustannusarvio vaadittavista toimenpiteistä. 
5. Edellä esittämäni mallin toteuttaminen hyödyttäisi koulua ja sen oppilaita, kuntaa 

ja kuntalaisia sekä nuorisoseuroja, joiden tulevaisuus olisi paremmin turvattu. 
5. Viitaten syksyllä kokoontuneen talouden tasapainottamistyöryhmän vakavaan 

huoleen kunnan taloudesta katson, että on löydettävä esitykseeni pohjautuva rat-
kaisu sisäliikuntatila-asiassa. Varattiinhan kunnanvaltuuston budjettikokouksessa 
16.12.2019 tähän hankkeeseen yhteensä 1.250.000 euroa. Viime vuoden helmi-
kuussa tuo summa nousi valtuuston päätöksellä 1.470.000 euroon. Tämän illan 
jälkeen tuo summa onkin sitten jo 1.891.000 euroa, jos esityslistan teksti toteutuu. 
Hankkeen kustannukset ovat nousseet reilussa vuodessa runsaat 640.000 euroa. 
Mikähän lieneekään loppusumma hankkeen valmistuttua? 

 
Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei ole kannatettu joten se raukeaa. 

 
Päätös:  Kunnanjohtajan ehdotus tuli hyväksytyksi. 
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Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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46 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 

Khall § 46 
15.3.2021  Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evijärven kunnan ja Ab Ekorosk Oy:n välillä on vuonna 2011 päivätty vuokrasopimus, 
jonka mukaan kunta vuokraa yhtiölle maa-alueen hyötykäyttöasemaa varten. 
 
Evijärven hyötykäyttöasema on rakennettu uuteen paikkaan 2019, joten vuokrasopi-
mus on päivitettävä. 
 
Uusi vuokrasopimusluonnos on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan vuok-
rasopimuksen maa-alueen vuokraamisesta Ab Ekorosk Oy:lle hyötykäyttöaseman 
toimintaa varten. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699550 sähköposti: etuni-mi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä poistuivat esteellisinä. 
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Satu Ritala. 
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47 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 47 
15.3.2021 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Tekninen lautakunta 1/2021 9.3.2021 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 7 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 18 Vesiliittymien perusmaksun muuttaminen 
 19 ja 20 Asuntohakemus   
   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 

 65 oppilaskoneiden hankinta 
 71 Liikunta- ja nuoriso-ohjaajan valintapäätös 
 72 Väinöntalon työntekijät kesällä 2021 
 74 Eron myöntäminen Marjatta Järviselle 
 102 Opintovapaan myöntäminen 
  

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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48 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 48 
15.3.2021  

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 1 kpl 
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 2/2021, pöytäkirja 2.3.2021 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 1/2021, 26.2.2021 
4. LSSAVI, tiedote rajanylityspaikkojen terveysturvallisuudesta, 24.2.2021 
5. LSSAVI, päätös 3001/2021 26.2.2021 
6. LSSAVI, päätös, 3459/2021, 4.3.2021 
7. STM kirje, VN/4947/2021, Hybridistrategian toimintasuunnitelma osa3, 

25.2.2021 
8. STM kirje, VN/5229/2021, Rajoitustoimenpiteiden käyttöönotto, 1.3.2021 
9. STM kirje, VN/5554/2021, Tartuntatautilain 22.2.2021 muutosten valvonta, 

5.3.2021 
10. STM Kuntainfo, Suositus kunnille ja kuntayhtymille, Covid-19-rokotukset hen-

kilöille, joilla ei ole kotikuntaa suomessa, 9.3.3021 
11. Asianajotoimisto Näsman&Båsk Ab Oy, Ilmoitus konkurssin alkamisesta, 

1.3.2021 
12. Metsähallitus, tutkimusluvat MH  1155-2021 ja 1074-2021 suoalueille ja suoje-

luun varatuille alueille, 1.3.2021 
13. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 22.2.2021 
14. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 26.2.2021 
15. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 1.3.2021 
16. EPSHP, tiedote Koronanyrkki, 8.3.2021 
17. EPSHP, Konsernitilinpäätös, 4.3.3021 
18. EPSHP, Hallitus, 3/2021, pöytäkirja 8.3.2021 
19. EPSHP, Jäsenkuntaraportti 1-2/2021, 8.3.2021 
20. Eskoon sos.palv.kuntayhtymä, tilinpäätöksen liitetiedot ja tuloslaskelma, 

4.3.2021 
21. VHAO, viranomaistiedote sähköisestä asioinnista, 1.3.2021 
22. Sijoitustoiminta 1/2021, Aktia sekä Taaleri, 1.3.2021 
23. EPO ELY, Vesihuollon tilannekuva 2/2021, 1.3.2021 
24. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus 2/2021 pöytäkirja, 

23.2.2021  
25. Maanmittauslaitos, MMLm/1658/44/201, rekisteriyksikön pinta-alan tarkenta-

minen, 8.3.2021 
26.  EPO ELY, tiedote ELY:lle tehdystä muistutuksesta tiesuunnitelmaan, 

8.3.2021 
27. Etelä-Pohjanmaan Liitto ry, maakuntien yhteinen tuulivoimaselvitys, 28.1.2021 
28. OKM, Vuoden 2021 kuntavaalit: uusi vaalipäivä 13.6.2021, VN/20585/2020, 

8.3.2021 
29. EPSHP, Tiedote kuntiin tulevien koronarokotemäärien lisääntymisestä, 

10.3.2021 
30. Kuntaliitto, yleiskirje 5/2021, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, 22.2.2021 
31. EPANET-uutiskirje 6/2021, 11.3.2021 
32. Ruokavirasto, Ilmoitus tuen maksamisesta, 22.2.2021 
33. TEM, Tiedote, Haku alueiden väliseen verkostoyhteistyöhön, 10.3.2021 

 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 
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Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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49 § MUUT ASIAT 

Khall § 49 
15.3.2021 
 1. Evijärvi tuottaa tapahtuma ja Evijärvi viikko 
 2. Kylien kehittämisrahan haku 
 3. Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja 
 4. Kettusaaren rantasaunat 
 5. Antinrinteen remontin tilanne 
 6. Sijoitustoiminta 
 7. Seuraava kokous 29.3.  



EVIJÄRVEN KUNTA 15.3.2021 76 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 41 - 43, 45, 47 - 49 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 44, 46 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät: 44, 46  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


