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1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 1   
16.1.2023  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
2 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 2 
16.1.2023 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. 

 

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 3 
16.1.2023 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Aho ja Mirva Pietilä. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Aho ja Mirva Pietilä. 
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4 § VALTUUSTON 19.12.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 4 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 19.12.2022 teke-
mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimi-
valtaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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5 § KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUONNA 2023 

Khall § 5 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnan hallintosäännön 18 §, 45 kohdan mukaisesti kunnanhallitus päättää vuosit-
tain toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjistä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja kunnanhallituksen 
laskut vuonna 2023 hyväksyy kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan ollessa poissa tai 
muuten estynyt tämän sijainen hallintosäännön mukaisesti. Kunnanjohtajan laskut 
hyväksyy teknisesti hallintojohtaja. Hallintojohtajan hyväksymät laskut hyväksyy lo-
pullisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Laskut voidaan panna maksuun hallinto-
johtajan hyväksymisen jälkeen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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6 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2023 

Khall § 6 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokouk-

sessa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat-
soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta-
jalle esityksen sen pitämisestä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää vuonna 2023 kokouksensa 
pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 18.00 kunnanhallituksen huo-
neessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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7 § VUODEN 2023 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

Khall § 7 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 talousarvion vuodelle 2023 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion valmistelu- ja 
täytäntöönpano-ohjeista. 
 
Liitteenä on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2023 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita lautakuntien ja viran-/toimenhaltijoiden on 
noudatettava. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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8 § KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITEL-
MAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 8 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 talousarvion vuodelle 2023 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvi-
oon perustuvat käyttösuunnitelmansa vastuualueittain. 
 
Liitteenä (4 kpl) on kunnanhallituksen vuoden 2023 käyttösuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kunnanhalli-
tuksen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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9 § KUNNANVIRASTON SULKUAJAT VUONNA 2023 

Khall § 9  
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Suomessa heinäkuu on perinteisesti lomakuukausi, jolloin virastot ja kunnat sulkevat 
toimistonsa lomien keskittämiseksi hiljaisimpaan aikaan. Evijärvelläkin kunnanviras-
ton toimistot ovat olleet perinteisesti suljettuna heinäkuussa ja joulun välipäivinä hen-
kilöstön vuosilomien keskittämiseksi. Lomien keskittäminen osaltaan tehostaa ja pa-
rantaa kunnanviraston palveluita talon ollessa auki. Myös arkipyhiä edeltävänä maa-
nantaina tai niiden jälkeisenä perjantaina on kunnanvirasto ollut usein suljettuna. 
 
Kunnanviraston sulkuajoiksi vuonna 2023 on suunniteltu helatorstain jälkeinen per-
jantai 19.5.2023, kesällä heinäkuun 3.7. – 28.7.2023 sekä joulukuussa 22.12. – 
29.12.2023. Näihin ajankohtiin keskitetään henkilöstön vuosilomia. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunnantalo  
pidetään suljettuna 19.5.2023, 3.7. – 28.7.2023 sekä 22.12. – 29.12.2023. Sulkuai-
koihin keskitetään henkilöstön vuosilomia. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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10 § SISÄINEN VALVONTA, ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 

Khall § 10 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Hallintosäännon 53 § mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.  Sisäinen valvonta tarkoittaa kunnan ja 
kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmista-
maan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja 
voimavarat turvataan (Hallintosääntö 51 §).  
 
Sisäiseen valvontaan kuuluvat kunnan ja kuntakonsernin erääntyneiden saatavien 
seuraaminen. 
 
Kunnanjohtajan ja kunnaninsinöörin katsaus kunnanhallitukselle.  
  
Kunnan erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 

 
Kunnalla on 31.12.2022 erääntyneitä saatavia yhteensä 88 150,29 € seuraavasti: 
 
 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2021 30.6.2022 31.12.2022 

Yleislaskut 3 300,55 € 3 400,55 € 2 823,70 €  538,20 € 2 412,76 € 

Vuokrat 9 858,22 € 12 186,03 € 11 386,33 € 8 771,30 € 8 241,41 € 

Sivistystoimen laskut 4 861,89 € 4 410,93 € 4 769,93 € 4 557,14 € 5 098,32 € 

Vesilaskut 51 886,99 € 44 417,79 € 52 509,43 € 35 788,82 € 69 923,50 € 

Vesihuollon laskut 0,0 € 0,0 € 2 380,80 € 2 380,80 € 2 474,30 € 

YHTEENSÄ 69 907,65 € 64 418,30 € 73 870,19 € 52 036,26 € 88 150,29 € 

 
Kuntakonsernilla on 31.12.2022 erääntyneitä saatavia 104 761,53 € seuraavasti: 
 
 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2021 30.6.2022 31.12.2022 

Evilämpö Oy   72 661,81 € 109 870,78 € 100 761,53 € 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen ja saatavien tilan-
teen tiedokseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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11 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTI-
ONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENE-
TYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2023 

Khall § 11 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Valtiovarainministeriö on 29.12.2022 antanut päätöksen VN/33144/2022 kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetys-
ten korvauksesta vuonna 2023. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaan 
kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 
 
1) valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja 
2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 
asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräyty-
misperusteista. 
 
Kunnalle myönnetään valtionosuutta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta anne-
tun lain 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kus-
tannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6–12 §:n mukaisesti määräytyvät lasken-
nalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 21 §:ssä 
tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2023 kunnan omarahoitusosuus on 
1 359,93 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään 13–17 §:ssä 
tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen, asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain 26 §:ssä tarkoitettu verotuloihin perustuva valtionosuuden ta-
saus. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 4 ja 5 luvussa 
tarkoitetuilla erillä. 
 
Veroperustemuutoksista johtuvia kunnallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä 
maksetaan kunnille valtionosuuden yhteydessä kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain 33 §:n mukaan. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä 
vastaava euromäärä. 
 
Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa sovelletaan 
varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotustietoja ja varainhoito-
vuotta edeltäneen vuoden veroprosenttia sekä asukaslukua varainhoitovuotta edeltä-
neen vuoden lopussa. 

 
Myönnetyn valtionosuuden määrä ja sen laskentaperusteet sekä veroperustemuutok-
sista johtuvista verotulomenetysten korvauksen laskentaperusteet ilmenevät valtiova-
rainministeriön verkkosivuilta osoitteesta: https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valti-
onosuus. 
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Evijärven kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien 
veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2022 on yhteensä 
3 911 346 euroa.  
 
Oheismateriaalina VM:n päätös ja maksuerittely. 
 
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
den myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta 
koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tie-
don saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätök-
sen tiedokseen ja päättää olla hakematta oikaisua päätökseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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12 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN 
PERUSOSASTA VUODELLE 2023 

Khall § 12 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Valtiovarainministeriö on 29.12.2022 tehnyt päätöksen VN/33146/2022 kuntien koti-
kuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2023. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 35 §:n mukaan 
kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perus-
opetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuoti-
aille. 
 
Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 24 §:n mukaisesti vähennettynä 
kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pe-
rusopetuslain (628/1998) 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn op-
pivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauk-
sen tason. 
 
Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 35 
§:n 6 momentin nojalla päättänyt, että vuoden 2023 kotikuntakorvauksen perusosa 
on 7 436,67 euroa. 
 
Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-
seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä 
kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 
 
Oheismateriaalina VM:n päätös. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätök-
sen tiedokseen ja päättää olla hakematta oikaisua päätökseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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13 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2023 
EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN 

Khall § 13 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 

kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä 
äänestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskun-
tavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilauta-
kunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennak-
koäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä 
varajäsenenä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus  
1. päättää asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaali-

toimikunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti.  
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme. 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa vaalilautakunnan sekä vaalitoimi-
kunnan sekä valitsi jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan 
sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
 
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Lauri Tähtinen pj. 1. Heli Saari 
Markus Kattilakoski           vpj 2. Merja Leppälä 
Teemu Kauris  3. Matti Saari 
Marita Huhmarsalo  4. TarjaJokela 
Ulla Lassila   5. Harri Laukkonen 
  
   



EVIJÄRVEN KUNTA 16.1.2023 16 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Asko Latukka   pj 1. Mirva Pietilä 
Maritta Hanhikoski vpj 2. Päivi Holm 
Anneli Mars   3. Anssi Saari 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui esteellisenä, puheenjohtajana toimi varapuheenjoh-
taja Jani Takamaa. 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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14 § VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN  

Khall § 14 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutettu on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu 
hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai 
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan-
valtuuston puheenjohtaja kutsuu varavaltuutettu Anssi Saaren valtuutetuksi Antti 
Perkkalaisen sijaan. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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15 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN SEKÄ KUNNANHALLITUK-
SEN TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Khall § 15 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuu-
desta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva hen-
kilö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana 
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 

  

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see kunnanhallitukseen: 
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1. yhden jäsenen ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset 

sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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16 § JÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN 

Khall § 16 
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan. 
  
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Jotta valtuuston vaalilautakunta pysyy viisijäsenisenä, tulee siihen nimetä yksi hen-
kilö. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten nimeämäänsä vaali-
lautakuntaan yhden jäsenen ottaen huomioon tasa-arvolain säädökset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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17 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTOON 

Khall 17  
16.1.2023  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan henkilöstöjaos-
ton henkilöstöasioiden käsittelyä varten. Hallintosäännön 6 § mukaan henkilöstöjaos-
ton toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen. 
 
Hallintosäännön 7 § 3 momentin mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaostoon 
kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet vali-
taan kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta.  

 
Hallintosäännön 8 § mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenten kes-
kuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Henkilöstöjaostoon tulee nimetä yksi jäsen sekä jäsenten keskuudesta varapuheen-
johtaja. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan henkilöstöjaos-
toon yhden jäsenen sekä valitsee jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle, kunnes valtuusto on valinnut  
kunnanhallituksen edustajan. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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18 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUN-
TAAN 

Khall § 18  
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 90 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan 
tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeu-
desta toimielinten kokouksissa.  

 
Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pakollinen. Kunnanhallitus 
vastaa kuitenkin kunnan hallinnosta ja sen yhteensovittamisesta, joten edustajan läs-
näolo- ja puheoikeus tärkeimmissä elimissä on tarpeellinen. 
 
Kunnanhallituksen tulisi nimetä edustajansa tekniseen lautakuntaan. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa tekniseen lautakun-
taan toimikautensa loppuun. 
 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle, kunnes valtuusto on valinnut  
kunnanhallituksen edustajan. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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19 § JÄSENEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖTOIMIKUNTAAN 

Khall § 19  
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2017 (§ 210) nimennyt kuntaan Kiinteistötoi-
mikunnan. Kiinteistötoimikunta on nimetty erityisesti valmistelemaan kiinteään omai-
suuteen liittyviä asioita lukuun ottamatta normaaleja tonttikauppoja.   
 
Kiinteistötoimikuntaan nimettiin valtuustokaudelle 2021-2025 Tuomo Saari, Alina 
Lehto, Antti Perkkalainen, Marita Huhmarsalo. Lisäksi Evijärven yrittäjät ry on nimen-
nyt edustajansa toimikuntaan. 

 
Kiinteistötoimikunta kokoontuu tarvittaessa kunnaninsinöörin kutsumana. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kiinteistötoimikuntaan yhden jäse-
nen. 
 
Päätös:  Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle, kunnes valtuusto on valinnut  
kunnanhallituksen edustajan. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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20 § JÄSENEN NIMEÄMINEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON  

Khall § 20  
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kunnanhallitus on päättänyt 17.9.2018 §:ssä 152, että Evijärvellä toimii yhdistetty 
vanhus- ja vammaisneuvosto.  Yhdistetty toiminta on tarkoituksenmukaista, jos kun-
nan alueella on vain vähän alojen järjestötoimintaa.  
 
Evijärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön (KH 26.11.2018 § 
198) vanhus- ja vammaisneuvosto on vanhuspalvelulakiin (Laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) ja 
vammaispalvelulakiin (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista 380/1987) perustuva Evijärven kunnanhallituksen valtuustokaudeksi aset-
tama toimielin.  Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien 
ikääntyneiden, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden, heidän omaistensa ja 
järjestöjensä yhteistyöelin. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvostossa on enintään 8 varsinaista jäsentä ja heillä henkilö-
kohtainen varajäsen, jotka kunnanhallitus nimeää järjestöjen esityksestä. Kunnanhal-
litus nimeää kunnan edustajaksi vanhusneuvostoon yhden henkilön.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Neuvosto valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi kalen-
terivuotta kerrallaan. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii kunnanhallituksen nimeämä 
henkilö. Sihteerin tehtävät ovat esityslistan koostaminen yhdessä neuvoston puheen-
johtajan kanssa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu ja jakelu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää oman edustajansa vanhus- ja 
vammaisneuvostoon. 
 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle, kunnes valtuusto on valinnut  
kunnanhallituksen edustajan. 
 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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21 § KUNNANJOHTAJAN OSALLISTUMINEN JÄRVISEUDUN ALUEEN KUNTAJOH-
DON MATKALLE  

Khall § 21  
16.1.2023 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Järviseudun yrityspalvelut Oy on valmistellut Järviseudun alueen kuntajohdolle tutus-
tumismatkaa Etelä-Ruotsiin sekä Tanskaan 7.-9.2.2023. Ohjelmassa on yritys- ja 
kuntasektorin vierailuja. 
 
Matkan hinta on noin 1000 €. 
 
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanjohtajan muualle kuin Ruotsiin ja Viroon 
suuntautuvista ulkomaanmatkoista päättää kunnanhallitus.  
 
Kunnanjohtajan osallistumisesta matkalle on keskusteltu kunnanhallituksen kokouk-
sessa 12.12.2022. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja voi osallistua 
matkalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 16.1.2023 26 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

22 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 22 
16.1.2023 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: 
 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
   
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 

 Päätökset §:t 
 610 Koripallotelineiden hankinta Särkikylän kouluun 
 618 Projektoreiden hankinta lukioon 
16 Määräaikaisen erityisopettajan ottaminen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edis-
tävään oppimisen esteitä tasoittavaan hankkeeseen 

   
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 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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23 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 23 
16.1.2023 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1670507442894 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1670849525647 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1672640564601 
4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1672740597112 
5. Kiinteistönluovutusilmoitus 1672741369729 
6. Kiinteistönluovutusilmoitus 1673356940542 
7. Kiinteistönluovutusilmoitus 1673357451805 
8. Kiinteistönluovutusilmoitus 1673426264867 
9. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000155627 

10. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000158565 
11. Kiinteistönluovutusilmoitus 1671972651772 
12. Alajärven kaupunginvaltuusto 19.12.2022 §102 Esi-, perus- ja lukio-opetuk-

sen järjestäminen yhteistyössä Järviseudun kuntien kanssa 
13. Aluehallintovirasto 16.12.2022 Päätös Nro 192 2022 Evijärven säännöstely-

luvan muuttaminen sekä valmistelulupa, Evijärvi 
14. EP:n Hyvinvointialue Aluehallitus 13.12.2022 §461 Etelä-Pohjanmaan hyvin-

vointialueen ja Evijärven kunnan välinen yhdyspintatoimintoja koskeva yh-
teistyösopimus 

15. EP:n Hyvinvointialue Tiedote Nyrkki 10.1.2023 
16. EP:n liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 19.12.2022 nro 11 
17. EP:n liitto Maakuntavaltuusto pöytäkirja 12.12.2022 nro 3 
18. EPSHP Jäsenkuntaraportointi tammi-marraskuu 2022 
19. EPSHP Tiedote Nyrkki 12.12.2022 
20. Järviseudun Koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 15.12.2022 nro 15 
21. Järviseudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuuston pk 15.12.2022 nro 4 
22. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

toimivalta-alueella 
23. Kauhajoen kaupunki Ote pöytäkirjasta Kaupunginhallitus 19.12.2022 

§270_Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kauhajoen kaupungin välinen 
yhdyspintatoimintoja koskeva yhteistyösopimus 

24. KT Yleiskirje 29 2022 Vuoden 2023 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 
25. Kunnan arvopaperien tarkastus 15.12.2022 
26. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo 
27. Kuntainfo 19.12.2022 nro 8 SHL Kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut 

sekä vanhuspalvelulaki 
28. Kuntaliitto Yleiskirje 1/2023 Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo 
29. Kuntaliitto Yleiskirje 12/2022 Uusi pilottisopimus kirjallisuuden ja kuvituksen 

käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa 
30. Kuntaliitto Yleiskirje 14/2022 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhe-

päivähoidon kustannuskorvauksista 2023 
31. Kuntaliitto Yleiskirje 3/2023 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 

1.3.2023 alkaen 
32. Kuntaliitto Muistio 25.11.2022 Varautuminen tulevaan talveen 
33. Kuntaliitto Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2023 
34. Kuntaliitto Yleiskirje 8/2022 Miten huomioida soteuudistus kunnan verkkopal-

veluissa 
35. Ky Kaksineuvoinen yhtymähallitus, pöytäkirja 13.12.2022 nro 11 
36. Lapajärven kunta KV Pöytäkirjan ote 19.12.2022 §61 
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37. Lappajärven kunta Kunnanhallitus Pöytäkirjan ote 12.12.2022  §193; Osallis-
tuminen Alavuden Kehitys Oy:n Uuden teknologian mahdollisuudet -EAKR-
hankkeen rahoitukseen 1.2.2023-28.2.2025 

38. Lappajärven kunta Kunnanhallitus Pöytäkirjan ote 12.12.2022 §191; Sopi-
muksen irtisanominen ympäristösuojelutehtävien järjestämisestä kuntien yh-
teistoimintana ja ympäristösihteerin palvelun os… 

39. Lappajärven kunta Kunnanhallitus Pöytäkirjan ote 12.12.2022 §201; Kasvu-
yrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla-hanke, kuntarahoitusosuus 

40. Liite 1 Kaupunginvaltuusto 19.12.2022 102 Esi-, perus- ja lukio op… 
41. Metsäkeskus 16.12.2022 Metsänkäyttöilmoitus 
42. Metsäkeskus 2.1.2023 Metsänkäyttöilmoitus 
43. MH 9740-2022 Tutkimus- ja maastoliikennelupa LUKE 2023-2027 
44. Pohjanmaan jätelautakunta Pöytäkirja 7.12.2022 nro 4 
45. Verohallinto 2.12.2022 Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja vara-

jäsenten määrääminen 
46. Vimpelin kunta Kunnanhallitus 12.12.2022 § 324 Esi-, perus- ja lukio opetuk-

sen järjestäminen yhteistyössä Järviseudun kuntien kanssa 
47. Vimpelin kunta Kunnanhallitus 12.12.2022 § 313 Kasvuyrittäjyyden vahvista-

minen Järvi-Pohjanmaalla -hanke 
48. Vimpelin kunta Kunnanjohtaja 14.12.2022 §14 Uudet teknologian mahdolli-

suudet hanke 
49. VN 34384 2022-OKM-1 Kirje 9.1.2023 Valmistautuminen Ukrainasta paen-

neiden kotikuntaoikeuteen ja kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämi-
seen 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 24  
16.1.2023 
 1. Sillankorvan leirintäalueen vuokraaminen 
 2. Maakuntakaavan valmistelu 
 3. Henkilöstöasioita 
 4. Maanostotarjous 
 5. Evilämmön hallitus 
 6. Evijärven säännöstelylupa  
 7. Valokuitutarjous kunnan vuokra-asuntoihin 
 8. Koulun tarjoama tuki kriisiasioissa sekä päihdevalistustyö 
 9. Kiertoliittymäasia 
 10. Sovittelutoimiston ehdotus varkaustapauksen sovitteluratkaisuun 
  
 

Merkittiin: Jani Takamaa poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.45,  
                Marita Huhmarsalo poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.26  
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 1-4, 10, 14-20, 22-24 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 5-9, 11-13, 21 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
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 5-9, 11-13, 17-21 
 
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 johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen 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. 

 
 


