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13 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 13 
6.2.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin. 
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14 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 14 
6.2.2017 Evijärven kunnan hallintosäännön 18 § 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: Esityslista hyväksyttiin. 
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15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 15 
16.1.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Noora Kangastupa ja Pertti Vesala. 
 
 Päätös: Valittiin Noora Kangastupa ja Pertti Vesala pöytäkirjan tarkastajiksi. 
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16 § KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 

Khall § 16 
6.2.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 (174 §) Evijärven kunnan koulu-
kuljetussäännöt. Samassa yhteydessä päätettiin että Haapajärvenkyläntien risteyk-
sestä tehdään jalankulkijoille ja pyöräilijöille kevyen liikenteen kulkuväylä kantatie 63 
vierustaa pitkin.  
 
Tälle kevyen liikenteen väylälle ei vielä ole määritelty tarkempaa toteutussuunnitel-
maa, aikataulutusta, kustannusarviota tai määrärahavarausta. Asiasta on oltu alusta-
vasti yhteydessä ELY-keskukseen ja siellä asia on huomioitu aiemmin tehdyissä lii-
kenneturvallisuuteen liittyvissä selvityksissä. 
 
Tässä vaiheessa on syytä tehdä riittävät selvitykset kaikilta tarpeellisilta tahoilta. Sel-
vitysten jälkeen voidaan määritellä ja päättää erikseen miten kevyen liikenteen väylän 
osalta edetään.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa tekemään ke-
vyen liikenteen väylästä tarvittavat selvitykset. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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17 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 31.5.2017 SAAKKA 

Khall § 17 
6.2.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Hallintosäännön 14 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokoukses-
sa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen sen pitämisestä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa valtuustokau-
den loppuun saakka pääasiassa kolmen viikon välein maanantaisin kello 18.00 alka-
en kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Tarvittaessa pidetään ylimää-
räisiä kokouksia. 
 
Markus Kattilakoski esitti, että ylimääräisistä kokouksista tulee ilmoittaa vähintään 
viikkoa ennen. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Markus Kattilakoski jätti asiaan eriävään mielipiteen. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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18 § PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

Khall § 18 
6.2.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.  

 
Myös viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on pidettävä nähtävänä siltä osin, kun ne ovat 
julkisia.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat 
pidetään nähtävänä kuluvan valtuustokauden loppuun saakka kokousta seuraavana 
torstaina kunnanviraston hallintotoimistossa klo 10.00-14.00 
 
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä tai näiden 
päivien sattuessa viraston kiinniolopäiväksi, seuraavana viraston aukiolopäivänä. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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19 § LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 

Khall § 19 
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2016 § 145 päättänyt myöntää Särkikylän 
kosteikkohankkeelle alkupääomaa 100 000 euroa ja edellyttänyt pääoman takaisin-
maksua täysimääräisenä. Myönnettävää pääomaa ei ole kuitenkaan huomioitu val-
tuustossa 19.12.2016 hyväksytyssä talousarviossa vuodelle 2017. Tilintarkastajalta 
saadun ohjeistuksen mukaan hankkeelle lainattava alkupääoma tulisi huomioida 
myös talousarviossa, vaikka pääoma maksetaan takaisin täysimääräisenä. 
 
Hallintosäännön 30§ mukaan (22.) kunnanhallitus päättää antolainan myöntämisestä, 
jos valtuusto on talousarvioon varannut tarkoitukseen määrärahan. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy kunnan talousarvioon seuraavan lisämäärärahan vuodelle 2017: 
 
Muut lainasaamiset 
 Lainasaamiset muilta (pitkäaik.)   100 000 €  
 
Antolaina katetaan lainanottoa lisäämällä. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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20 § VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

Khall § 20 
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2016 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2017 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019. 

 
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 13 mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion täy-
täntöönpano-ohjeista. 
 
Liitteenä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Liite toimitetaan hallituk-
selle sähköpostitse maanantaina 6.2.2017. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2017 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita lautakuntien ja viran-/toimenhaltijoiden on 
noudatettava. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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21 § KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITEL-
MAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 21  
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 

 
Kunnanvaltuusto on 19.12.2016 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017. Hallinto-
säännön 55 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perus-
tuvat käyttösuunnitelmansa vastuualueittain. 
 
Liitteenä on kunnanhallituksen vuoden 2017 käyttösuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kunnanhalli-
tuksen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2017. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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22 § AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 

Khall § 22  
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat avustushakemukset: 
 

- SuPer Härmänmaa ao 302 (20 kerää sukkalankaa á 4-5 €) 
- Etelä-Pohjanmaan kuulo ry (600 €) 
- Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (500 €) 
- Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry (haettavaa summaa ei määritelty) 
- Evijärven 4H-yhdistys (18 000 €) 

 
Vuoden 2017 talousarviossa on varattu kunnanhallituksen kustannuspaikalta jaetta-
viin avustuksiin 18 000 euroa. Avustushakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
 
1. myöntää Evijärven 4-H yhdistys ry:lle avustusta vuodelle 2017 16.000 euroa 
2. myöntää Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle avustusta vuodelle 2017 

300 euroa 
3. hylätä Etelä-Pohjanmaan kuulo ry:n avustushakemuksen 
4. hylätä Super Härmänmaa ao 302:n avustushakemuksen ja 
5. hylätä Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry:n avustushakemuksen.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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23 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEN 
LOPPUUN SAAKKA 

Khall § 24 
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännöksissä 147 § määrätään lain voimaan tullessa 
toimivaltaisen valtuuston kauden jatkumisesta toukokuun 2017 loppuun saakka. Val-
tuuston toimikauden jatkaminen merkitsee sitä, että valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten toimikausi jatkuu 
myös kuluvan vuoden toukokuun loppuun, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet 
luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa. Kuntalain siirtymäsään-
nökset koskevat vain toimielimiä, eikä niissä ole mainintaa puheenjohtajiston toimi-
kauden jatkumisesta. 
 
Valtuuston puheenjohtajistosta sen sijaan on säädetty erikseen näiltä osin vielä so-
vellettavan vanhan kuntalain (365/1995) 12 §:ssä, josta ilmenee, että valtuuston pu-
heenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi "jollei valtuusto ole päättänyt lyhy-
emmästä toimikaudesta". 
 
Evijärven valtuusto on päättänyt 21.1.2013 § 4 valtuuston puheenjohtajien toimikau-
deksi kaksi vuotta. Puheenjohtajisto on valittu valtuuston kokouksissa 21.1.2013 § 4 
ja 20.1.2015 § 3. Kun valtuuston puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston 
toimikaudesta, puheenjohtajisto tulee valita uudelleen 31.5.2017 päättyväksi toimi-
kaudeksi. 
 
Kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajiston toimikausi on sama 
kuin toimielimen toimikausi.  Puheenjohtajistoa ei tarvitse valita uudelleen 
kunnanhallituksen ja lautakuntien toimikauden jatkuessa suoraan lain no- 
jalla. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee 
valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan siihen saakka, kunnes uu-
det luottamushenkilöt on valittu. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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24 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 
KUNTAVAALEJA VARTEN 

Khall § 25 
6.2.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

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 kui-
tenkin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat jäsenten sijaan. 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. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa (2012) ehdokkaita 
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 
 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai 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 2017 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan 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 jä-
senen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Ilmari Sulkakoski esitti vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Lauri Tähtistä ja 1. varajä-
seneksi Heli Saarta 
 
Markus Kattilakoski esitti vaalilautakuntaan varapuheenjohtajaksi John Söderlundia ja 
varajäseniksi Ari Karvosta sekä Ingegerd Aspholmia.  
 
Terhi Kultalahti esitti Harri Laukkosta ja Anneli Marsia vaalilautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi ja varajäseneksi Ulla Lassilaa. 

 
 Niina Alatalo esitti vaalilautakunnan jäseneksi Tarja Jokelaa. 
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 Ilmari Sulkakoski esitti vaalilautakunnan varajäseneksi Eila Levästä. 
 

Ilmari Sulkakoski esitti vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Tapani Vanhamäkeä ja va-
rajäseneksi Kalevi Rintalaa. 

 
Markus Kattilakoski esitti vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi Maritta Hanhikoskea 
ja varajäseneksi Ingegerd Aspholmia. 

 
Terhi Kultalahti esitti vaalitoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Maire Vesalaa ja vara-
jäseneksi Ulla Lassilaa. 
 
Päätös: Kunnanhallitus:  

1. päätti asettaa vuoden 2017 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoi-
mikunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 

2. valitsi vaalilautakunnan  
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Pj   Lauri Tähtinen    1. Heli Saari 
Vpj John Söderlund  2. Ari Karvonen 
jäsen Anneli Mars    3. Ulla Lassila 
jäsen Harri Laukkonen  4. Eila Levänen 
jäsen  Tarja Jokela   5. Ingegerd Aspholm 

3. valitsi vaalitoimikunnan 
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
pj Tapani Vanhamäki   1. Ulla Lassila  
vpj Maritta Hanhikoski   2. Kalevi Rintala    
jäsen Maire Vesala   3. Ingegerd Aspholm 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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25 § EVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN 

Khall § 25 
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Uusi kuntalaki (410/2015) on tullut osittain sovellettavaksi 1.5.2015 alkaen ja tulee 
kokonaisuudessaan sovellettavaksi uuden valtuuston toimikauden alkaessa 1.6.2017 
alkaen. Kuntalain 90 § edellyttää, että kunnassa on hallintosääntö, johon kootaan 
kaikki nykyisin hallintosäännöllä ja eri johtosäännöillä määrättävät asiat.  
 
Hallintosääntöön tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toimin-
nan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toimin-
nasta. Hallintosääntö on kunnan toimintaa ja hallintoa ohjaava keskeinen ohjausväli-
ne kuntastrategian, talousarvion ja taloussuunnitelman ohella. 
 
Hallintosäännöllä määritellään, millaisella luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaa-
tiolla kunta toimii ja miten kuntaa johdetaan. Hallintosäännöstä ilmenee, mitä luotta-
mustoimielimiä kunnassa on, mitkä ovat niiden tehtävät ja toimivalta, sekä mikä on 
toimielinten jäsenmäärä. Lisäksi hallintosäännössä säädetään kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan tehtävistä, henkilöstöasioista, taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta. 
 
Päätöksenteon ja hallintomenettelyn osalta hallintosääntö sisältää määräykset mm. 
toimivallan siirtämisestä, toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisestä, 
esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asia-
kirjojen allekirjoittamisesta ja otto-oikeudesta. Tämän lisäksi hallintosääntö sisältää 
valtuuston toimintaan liittyvät asiat, jotka nykyisin säädetään valtuuston työjärjestyk-
sessä. 
 
Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa. Hallintosääntömää-
räys ei kuitenkaan saa olla lainvastainen. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. 
Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuu-
luvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. 
 
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimi-
valtaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä. Päättäessään hallintosäännös-
tä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, 
päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko 
kunnan viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. 
 
Valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 
Laissa ei oteta kantaa päätöksentekotapaan. Perinteinen tapa on ollut valtuuston hy-
väksymä erillinen johtosääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, johon on koottu 
palkkio- ja korvausperusteet. Nämä perusteet on koottu hallintosääntöön erilliseksi 
luvuksi. 
 
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi 
hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viran-
omainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa 
hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa 
ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallituk-
selle. 
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Hallintosääntöä on käsitelty kunnan johtoryhmässä sekä valtuuston ja hallituksen pu-
heenjohtajien kanssa ja muokattu saatujen kommenttien perusteella. Valmistelussa 
on otettu huomioon uuden kuntalain vaatimukset. 
 
Valtuutettujen lukumäärästä sekä kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivis-
tyslautakunnan jäsenten määrästä ja varajäsenten määrästä valtuusto on päättänyt 
kokouksessaan 7.11.2016 § 34. 
 
Kokouspalkkioiden määrät on vahvistettu valtuuston kokouksessa 19.12.2016 § 41 
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytty samassa kokouk-
sessa § 38. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy liitteen mukaisen hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. 
 

 Ilmari Sulkakoski ehdotti, että 7 § muutetaan seuraavasti: Kunnanhallituksessa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
Sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa varsinaisista jäsenistä vähintään 
kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Pertti Vesala ja Markus 
Kattilakoski kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku tehtyä 
ehdotusta. Vastustusta ei ollut, joten muutosehdotus tuli hallituksen kannaksi. 
 
 
Päätös:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen 
hallintosäännön seuraavalla muutoksella: 
 
7 § 
Kunnanhallituksessa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja 
tai varavaltuutettuja. Sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa varsinaisista 
jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
 Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. 
 

  
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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26 § LAUSUNTO SUOLINEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVASTA, KAU-
HAVA 

Khall § 26  
6.2.2017 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Kauhavan kaupunki on pyytänyt Evijärven kunnan lausuntoa Suolineva tuulivoima-
puiston osayleiskaavan kaavaehdotuksesta. Tavoitteena on saada oikeusvaikuttei-
nen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämi-
sen perusteena (MRL 77§). 

 
Esitetty Suolinevan tuulivoimapuiston kaava-alue sijaitsee Kauhavan kaupungin Kor-
tesjärven taajaman pohjoispuolella. Kaavaselityksen mukaan alueen itäpuolella Evi-
järven raja on lähimmillään 300 metrin etäisyydellä ja Pedersören kunnan raja sijait-
see n. 5,2 km etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Lähin Kortesjärven asutuskes-
kus sijaitsee hieman yli 4 km:n etäisyydellä hankealueen lounaispuolella. Lähimpään 
vakituiseen asuinrakennukseen matkaa 2 km ja loma-asuntoon 1,7 km Kauhavan 
puolella. 
 
Suolinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksessa esitetään yhteensä kuu-
den tuulivoimalan rakentamisaluetta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 705 ha. Voimaloi-
den napakorkeus on 149 m ja roottoreiden 136 m, jolloin kokonaiskorkeudeksi (pyyh-
käisykorkeus) tulee 217 m. Kunkin tuulivoimalaitoksen nimellisteho on 3,45 MW. Ku-
kin laitos varustetaan ns. lentoestevalolla. 

 
Osayleiskaavoitusasiakirjat sisältävät ympäristöselvityksen, melu- välkevarjostus ja 
näkyvyysmallinnukset sekä havainnekuvat, luontoselvityksen, arkeologisen inves-
toinnin, lausunnon Suolinevan tuulivoimaloiden soveltuvuudesta kotkien elinympäris-
töksi. Tehtyjen selvitysten perusteella kuuden tuulivoimalan tuulivoimapuistosta ei oli-
si merkittävää melu- tai välkevaikutushaitta, haittaa alueen kasvillisuudelle tai eläimis-
tölle. Alueella ei selvitysten mukaan ole mitään erityisiä suojeltavia kohteita. 

 
Karttatarkastelun mukaisesti Evijärven puolella lähin asuinrakennus sijaitsee lähim-
mästä tuulivoimalasta noin 2,7 km etäisyydellä. Asuinrakennus on osa Kivijärven ky-
län Lepistönmäen asutusta kaava-alueen itäpuolella. Lisäksi vajaan kolmen kilomet-
rin etäisyydellä tuulivoimaloista kaakkoon ja koilliseen sijaitsee Kivijärven kylään kuu-
luvaa asutusta. Vastaavasti Kortesjärven puolella on noin 3 kilometrin etäisyydellä 
tuulivoimala-alueesta sijaitsevat mm. Laukkosen kylä ja Saarijärven kylä. Kaikki edel-
lä mainittujen kylien asukkaat ovat jättäneet muistutuksen aiemmin ja vaatineet, että 
tuulivoimala-aluetta ei toteuteta Suolinevan alueelle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Suo-
linevan osayleiskaavalla osoitettu paikka kuuden tuulivoimalan rakentamisalueeksi 
tulee sijoittumaan liian lähelle Evijärven kunnan pysyvää asutusta. Kunnanhallituksen 
vaatimuksena on, että tuulivoimala-aluetta ei toteuteta esitetylle alueelle. Lausunnolla 
olevan Suolinevan tuulivoimaloiden meluselvityksessä ei ole huomioitu mm. matala-
taajuisten äänien vaikutuksia tuulivoimalapuistoalueen itäpuolella Evijärven kunnan 
Kivijärven kylän asutukseen, jonne tuulivoimaloiden äänet leviävät vallitsevien länsi- 
ja lounaistuulten mukana.  
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Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21.11.2016, että tuulivoimaloi-
den vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin tuulivoimaloiden 
melu- ja välkevaikutus ei tällöin enää aiheuta haittaa ihmisille eikä tuotantoeläimille. 
 
Kokouksessa tehtiin yksimielisesti päätösehdotuksen viimeiseen kappaleeseen seu-
raava muutos: ” Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21.11.2016, 
että tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin 
tuulivoimaloiden haitat todennäköisesti olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riista-
eläimille sekä muulle eliöstölle.” 
 
 
Päätös: Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Suolinevan osayleiskaa-
valla osoitettu paikka kuuden tuulivoimalan rakentamisalueeksi tulee sijoittumaan lii-
an lähelle Evijärven kunnan pysyvää asutusta. Kunnanhallituksen vaatimuksena on, 
että tuulivoimala-aluetta ei toteuteta esitetylle alueelle. Lausunnolla olevan Suoli-
nevan tuulivoimaloiden meluselvityksessä ei ole huomioitu mm. matalataajuisten ää-
nien vaikutuksia tuulivoimalapuistoalueen itäpuolella Evijärven kunnan Kivijärven ky-
län asutukseen, jonne tuulivoimaloiden äänet leviävät vallitsevien länsi- ja lounais-
tuulten mukana.  
 
Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21.11.2016, että tuulivoimaloi-
den vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin tuulivoimaloiden 
haitat todennäköisesti olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä 
muulle eliöstölle. 
 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, puh. 044 3699 446, etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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27 § MARKUS KATTILAKOSKEN VALTUUSTOALOITE  

Siv.ltk § 13 
31.1.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Markus Kattilakoski on jättänyt valtuustoaloitteen 21.6.2016 koskien kunnan ostaman 
tilausajoliikenteen vaatimuksia. Aloitteessa esitetään, että kunta kilpailuttaessaan 
kunnan ostamaa tilausajoliikennettä edellyttää, että kaluston tulee olla iältään enin-
tään 17 vuotta vanhaa, palveluun tarjottavassa kalustossa tulee olla jokaisella istu-
mapaikalla turvavyö, kilpailutuksessa on otettava huomioon myös mm. Euro-luokitus, 
autojen siisteys, liikenne- ja paloturvallisuus ym. ja että tarjouspyynnössä määritel-
lään selkeästi vaatimukset ja yksilöidään mitä selvityksiä tarjoajien tulee toimittaa. Li-
säksi aloitteessa edellytetään, että kunnan tulee käyttää samoja vaatimuksia ja käy-
täntöjä, joita ELY- keskus kilpailutuksissaan vaatii. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että pyytäessään tar-
jouksia koulukuljetuksista hankintailmoituksessa kohdassa Ehdokkaiden tai tarjoajien 
soveltuvuutta koskevat vaatimukset ilmoitetaan mm., että auton pitää olla tieliikentee-
seen annetun lain 1109/2010 1 §.ssä tarkoitetulla alkolukolla varustettuja ja ajokalus-
tossa on oltava turvavyöt kaikissa istuimissa.  
 
Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että todistukset tulee toimittaa voimassa olevasta lii-
kenneluvasta, verovelasta, eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä alkolukkojen 
asentamisesta.  
 
Tarjouspyynnössä sivistyslautakunta on selkeästi määritellyt ne vaatimukset, jotka se 
on asettanut. Myös selvitykset mitkä tarjoajien on toimitettava on ilmoitettu. 
 
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että seuraavassa tilausajoliikenteen tarjouspyyn-
nössä tullaan esittämään vaatimukset palvelun ja kaluston laatuvaatimuksiin sekä 
ympäristö- ja muiden teknisten ominaisuuksien osalta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Khall § 27 
6.2.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan vastauksen 

tiedokseen ja lähettää vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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28 § MARKUS KATTILAKOSKEN YM. KUNTALAISALOITE 

Siv.ltk § 14 
31.1.2017 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Markus Kattilakoski ym. ovat jättäneet 29.8.2016 kuntalaisaloitteen työryhmän ni-
meämiseksi Lahdenkylän koulun pikaisesta remontoinnista Taloterveys Lajusen ra-
portin pohjalta. Aloitteessa vaaditaan, ”että kunnanvaltuusto nimeää pikaisesti työ-
ryhmän jonka jäsenet koostuvat rakennus- ja työterveysalojenasiantuntijoista. Työ-
ryhmän tulee koostua kunnan ulkopuolisista, puolueettomista ammattilaisista.” Työ-
ryhmän on oltava aloitteen mukaan kehittävä, ei keskittävä. 
 
Lisäksi aloitteessa vaaditaan ”että valtuusto viimeistään tässä yhteydessä käsittelee 
myös vuonna 2015 jätetyn kuntalaisaloitteen koskien lounasruokalatoimintaa sekä 
päivähoidon järjestelyjä Lahdenkylän koulussa.” 

 
Sivistyslautakunta on 27.9.2016 § 69 käsitellyt aloitteen muilta osin paitsi työryhmän 
nimeämisen osalta ja antanut päätöksen tiedoksi aloitteessa nimetylle yhteyshenkilöl-
le. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa Kattilakosken ym. aloit-
teeseen, että valtuuston 7.11.2016 § 33 hyväksymässä talousarvion investointiosas-
sa on Lahdenkylän koulun tulevaisuusarviointityöryhmän perustamista ja työskente-
lyä varten varattu määräraha. 
  
Sivistyslautakunta myös toivoo, että työryhmä voidaan perustaa mahdollisimman 
pian, jotta Lahdenkylän kouluasiassa päästään eteenpäin. Sivistyslautakunnalla ei 
ole asiantuntemusta nimetä työryhmää. 
 
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että Evijärven kunnan kouluverkon kehittämissuun-
nitelmassa otettiin kantaa mm. Lahdenkylän koulun tulevaisuuteen. Valtuusto on hy-
väksynyt suunnitelman 14.3.2016, mutta päätöksestä on valitettu ja näin ollen se ei 
ole vielä lainvoimainen ja asia on edelleen kesken. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 28 
6.2.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan vastauksen 

tiedokseen ja lähettää vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että hallitus esittää, että valtuusto perustaa aloitteessa 

mainitun työryhmän. Ehdotus raukesi kannattamattomana.  
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Markus Kattilakoski jätti asiaan eriävään mielipiteen.  
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29 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 29 
6.2.2017 Kuntalain 51 §: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 17.1.2017 
Sivistyslautakunta 31.1.2017 
 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
Päätös §:t 
1 Kunnanjohtajan saldovapaa 

 
Sivistystoimenjohtaja: 
Päätökset §:t  
15 Jääkiekkomailojen hankinta 
16 Muutos opetustunteihin 
40 Eron myöntäminen 
41 Kasvatusohjaajan sijainen 
 
Kunnaninsinööri: 
Päätökset §:t 
7 Vanhusten rivitalon asunnon keittiön kaapiston hankinta 
9 Asuntohakemus 
13 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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30 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 30 
6.2.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Muistiot johtoryhmän kokouksista 17.1. ja 24.1. 
2. Valtiovarainministeriön päätös 26.1.2017 Vuotta 2018 koskevien kuntien yhdisty-

misesitysten toimittaminen 
3. Kiinteistönluovutusilmoituksia 14 kpl 
4. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 1/2017 23.1.2017 
5. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen reittiliikennelupapäätökset 20.1.2017 Musta-

järven liikenne Oy ja Härmän liikenne Oy 
6. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirjat  12/2016 19.12.2016, 

1/2017 23.1.2017 ja kulttuurilautakunnan pöytäkirja 8/2016 14.12.2016 
7. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset 15.12.2016 ja 30.12.2016 aamu- ja ilta-

päivätoiminnan ohjaustuntien laskennallisen määrän oikaisusta sekä valtionosuu-
den tarkistamisesta 

8. Valviran ilmoitus ja päätös 1.2.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta 

9. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 2/2017 1.2.2017 
10. Sivistyslautakunnan päätös 13 § 31.1.2017 Markus Kattilakosken valtuustoaloite 
11. Sivistyslautakunnan päätös 14 § 31.1.2017 Markus Kattilakosken ym. kuntalais-

aloite 
 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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31 § MUUT ASIAT 

Khall § 31 
6.2.2017   

1. Yle Pohjanmaa Evijärvellä tiistaina 7.2.2017 tekemässä juttua kunnasta 
2. Tonttikampanja tulossa seuraavaan kokoukseen. Keskusteltiin alustavasti 

tonttien markkinoinnista. 
3. Aitaustyöryhmän jatko ja kunnan sijoitusten tuottojen käyttö 
4. Kunnan vuokra-asuntokannan jatkokehitys 
5. Seurakunta on avannut kaikille avoimen tilan kirkonkylän keskustaan 
6. Ilmari Sulkakoski esitti kutsun kunnanhallitukselle kokoontumaan uittokämpäl-

le myöhemmin keväällä 
7. Keskusteltiin urheilukenttien varustuksesta 
8. Keskusteltiin kunnan maanhankinnan tarpeista 
9. Keskusteltiin koulukeskuksen tietoliikenneyhteyksistä 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 29, 30, 31 
 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  19,  20,  22, 24, 26, 27, 28 
 
 
 

 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, telefax 
 
 

Evijärven kunnanhallitus      
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 

 
Pykälät 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 

 
 
 
  

mailto:evijarven.kunta@evijarvi.fi
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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 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää 

      
 
 

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

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö 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 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-
miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 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 
viranomaisen 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) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oi-
keudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


