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103 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 103 
25.6.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

104 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 104 
25.6.2018 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. 

 

105 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 105 
25.6.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Jorma Tolonen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Jorma Tolonen. 
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106 § VALTUUSTON 18.6.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 106 
25.6.2018 Valmistelija: hallintosihteeri 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 18.6.2018 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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107 § KUNTALAISTEN OLOHUONEEN IDEAKILPAILU  

Khall § 73 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kunta aktivoi ja osallistaa kaikkia kuntalaisia ideoimaan kuntalaisten olo-
huonetta. Kuntalaisten olohuone on suunnitteilla toteuttaa kunnantalon edustan, kun-
nantalolta katsottuna uittomiespatsaan takana olevalle viheralueelle. Näin alue saa-
daan muodostettua puistomaisemmaksi ja lisättyä alueen hyötykäyttöä.  
 
Kuntalaisten olohuoneen suunnittelun ideakilpailu tukee vahvasti kuntastrategiaa ja 
sen toteutusta. Strategian tuoreessa toimenpideohjelmassa kuntalaisten olohuone on 
yhtenä alatoimenpiteenä kohdassa 19 ”Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja 
kulttuurin harrastamiseen”. Alueelle voi kehittyä paikkoja harrastaa niin liikuntaa kuin 
kulttuuria yksin ja yhdessä. 
 
Suunnittelukilpailu toteuttaa osaltaan toimenpideohjelman kohtaa 20 ”Aktiiviset ja 
osallistuvat kuntalaiset: tavoitteena saada uusia kuntalaisia sekä lisätä kaikkien kun-
talaisten hyvinvointia ja terveyttä.” Sen toimenpiteiksi on kirjattu: ”Osallistumismah-
dollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille kuntalaisille.  
 
Kuntalaisten näkemykset otetaan mukaan jo asioiden suunnittelu ja –valmisteluvai-
heessa. Aktivoidaan kuntalaisten osallistumista, osallistamista ja kuulemista.” Kunta-
laisten olohuoneen suunnittelukilpailu sekä olohuoneen toteutus lisäävät mahdolli-
suuksia kuntalaisten osallistumiselle, aktiivisuudelle ja yhteisöllisyydelle Evijärvellä. 

 
Kilpailuaika on 15.5.–18.6.2018. Parhaat ideat/ehdotukset palkitaan myöhemmin erik-
seen määriteltävässä tilaisuudessa. 

 
Evijärven kuntalaiset voivat tehdä ideoita yksittäin tai ryhmänä, kuten esimerkiksi yh-
distyksenä. Ideoita voi tehdä yksittäin tai ryhmänä, myös yhdistykset voivat tehdä eh-
dotuksia. Kilpailussa ei jaeta rahapalkintoja. Palkinnot voivat olla esim. Evijärvi-tuot-
teita tai lahjakortteja paikallisiin yrityksiin.  

 
Asiaa on käsitelty johtoryhmässä 23.4.2018 ja 3.5.2018. Johtoryhmä pitää kilpailun 
järjestämistä hyvänä ideana. Kunnanhallituksen edustajalla täydennetty johtoryhmä 
toimii arviointiraatina, arvioi ehdotukset ja tekee hallitukselle ehdotuksen palkittavista 
sekä palkinnoista. 
 
Osa ideointikilpailun ideoista tai niistä jalostetuista asioista voidaan toteuttaa jo kulu-
vana vuonna ja toteutusta voidaan jatkaa vaiheistetusti vuonna 2019. 
 
Ideointikilpailun ideat voi toimittaa kilpailuaikana (15.5.–18.6.2018) kunnan kehittäjä-
koordinaattori Sanna Syrjälälle sähköpostilla sanna.syrjala@evijarvi.fi tai postitse: 
Sanna Syrjälä, Evijärven kunta, Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi. 
 
Marja-Leena Kultalahti ehdotti Alinan Niemeä kunnanhallituksen edustajaksi arviointi-
raatiin. Jorma Tolonen kannatti ehdotusta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää kuntalaisten olohuo-
neen ideointikilpailun: 
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1. kilpailuaika on 15.5.–18.6.2018 
2. hallituksen edustajalla täydennetty johtoryhmä toimii ideointikilpailun arviointiraa-

tina.  
3. hallitus nimeää oman edustajansa ideointikilpailun arviointiraatiin  
4. hallitus valtuuttaa arviointiraadin tekemään esityksen palkittavista ideoista. 
5. hallitus päättää ehdotuksen pohjalta palkittavista ideoista.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Alina Niemen valittiin yksimielisesti arvi-
ointiraatiin kunnanhallituksen edustajaksi.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 107 
25.6.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kuntalaisten olohuoneen ideakilpailun kilpailuaika on päättynyt 18.6.2018. Kilpailussa 
tehtiin kaikkiaan 4 ideaa/ehdotusta. 

 
Hallituksen edustajalla täydennetty johtoryhmä on kokoontunut 21.6.2018 ja tehnyt 
esityksen palkittavista ideoista hallitukselle. 
 
Ehdotuksen antajat ja annetut ideat tiivistetysti:  
 
1. Pentti Vainionpää: ”Uittomiehen kylä”, Pienois-Evijärven rantaviivojen mukaisen 
vesistön ja saarien sekä rakennusten ja rakennelmien teko alueelle,  
2. Satu Toijala-Saari: Nuorten nikkaroimien linnunpönttöjen laitto olohuoneeseen, 
3. Miia Pahkakangas: Suihkulähde tai muu vesiaihe sekä iso shakkilauta ja puutarha-
penkit,  
4. Heli Saari: Esiintymislava ja katsomo sekä leikkipuisto ja kuntoilulaitteet.  
 
Päivi Kultalahti on aiemmin (2/2018) ideoinut kuntalaisten olohuoneeseen ”hauen 
laulu”-ympäristötaideteoksen ja riippumattoja.  
 
Kuntalaisten olohuoneen palkinnot jaetaan Evijärven markkinoilla 30.6.2018.  
 
Lopulliseen alueen toteutukseen hyödynnetään annettuja ideoita. 
 
Tiivistelmä ehdotuksista on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää palkita kuntalaisten ideakilpai-
lussa lahjakorteilla kaikki ehdotuksensa jättäneet. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
  

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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108 § KUNNAN AS OY EVIJÄRVEN AALTOSTA HANKKIMAN OSAKEHUONEISTON 
VUOKRAAMINEN  

Khall § 108  
25.6.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Rakennusliike Hernesniemi Oy on aiemmin ostanut vuonna 2011 kunnalta rivitaloton-
tin Antinniemen rannasta. Kyseiselle tontille on aiemmin valmistunut yksi neljä huo-
neistoa käsittävä rivitaloa ja nyt on valmistunut rakenteilla ollut toinen rivitalo. Molem-
missa rivitaloissa on neljä huoneistoa, joista kaksi on kolmioita (71,5 m2) ja kaksi kak-
sioita (54,5 m2). Rivitalot muodostavat As Oy Evijärven Aallon. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 (§ 48) sitoutunut ostamaan Rakennus-
liike Hernesniemi Oy:ltä rakennettavasta rivitalosta rakennustarkastajan suorittaman 
hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen osakehuoneiston: kaksion (54,5 m2) hintaan 
155.000 euroa. Evijärven kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion investointi-
osassa varata rivitalohuoneiston hankintaan 155.000 euron määrärahan vuodelle 
2018. 

 
Kunnan ostamat As Oy Evijärven Aallon osakkeet ovat n:rot 757–865 ja 1027–1029. 
Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksen mukaista 54,5 m2 (2 h + k + s) 
suuruista huoneistoa osoitteessa Antinniemi 12, 62500 Evijärvi sekä asuntoon kuulu-
vaa autokatospaikkaa. 
 
Asunto on suunnitteilla vuokrata 15.8.2018 alkaen ja hakea vuokralaista avoimella 
haulla. On syytä määritellä ehdot, joilla vuokralainen haetaan ja asunto vuokrataan. 
 
Vuokraksi on suunnitteilla 13 €/m2, joten asunnon kokonaisvuokra on 708,5 euroa/kk. 
Vuokra sisältää lämmityksen sekä oikeuden autokatospaikkaan. Kunta laskuttaa vesi-
maksua 15 €/asukas/kk. Sähkölasku kulutuksen mukaan (oma sähkösopimus). 
 
Asunnon vuokralaista haetaan avoimella haulla. Hakuaikaa asuntoon on maanan-
taina 30.7. klo 15 asti. Asunnosta ilmoitetaan kunnan www-sivuilla ja facebook-sei-
nällä sekä Järviseudun Sanomissa.  

 
Vuokraamisessa noudatetaan samoja periaatteita ja käytäntöjä kuin muissakin kun-
nan vuokra-asunnoissa. Haku asuntoon tapahtuu Evijärven kunnan tekniseen toi-
meen. 

 
Asunnon vuokralainen arvotaan kaikkien kyseistä asunto hakuajan päättymiseen 
mennessä hakeneiden hakijoiden kesken tiistaina 31.7.2018. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että: 
 

• Rivitalokaksio (Antinrinne 12, Evijärvi) vuokrataan 15.8.2018 alkaen, 
• Kaksion (54,5 m2) kokonaisvuokra on 708,5 € (13 €/m2), 
• Vuokralainen haetaan avoimella haulla, joka on auki 30.7.2018 klo 15 asti ja 
• Vuokralainen arvotaan. 

   
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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109 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISESTÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 2019–2021 

Khall § 109 
25.6.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunniltaan esitykset kuntayhtymän 
toiminnan kehittämisestä. 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 § mukaan ”Talousarviota 
ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen teke-
miseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.” 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää esitystä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä taloussuun-
nitelmakaudella 2019–2021. Esitykset pyydetään ryhmiteltynä seuraavasti: 
 
1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset 

2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuot-
tamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset 

3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. 

Sairaanhoitopiiri pyytää kehittämisehdotukset myös jäsenkuntiensa terveyskeskuk-
silta. Evijärven osalta tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymä-
hallitus on antanut asiasta oman lausunnon. 
 
Oheismateriaalina on Kaksineuvoisen antama lausunto.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy osaltaan Kaksineuvoisen antamiin 
kehittämisehdotuksiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittä-
miseksi taloussuunnitelmakaudella 2019–2021 seuraavin täydennyksin ja korostuk-
sin: 
 
Kohdat 1 ja 2: 
- Ensihoidon riittävä saavutettavuus on turvattava maakunnan reuna-alueilla mu-

kaan luettuna koko Evijärven kunnan alueella. Tavoiteaikojen toteutumiseen tulee 
jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota. 

- Perusterveydenhuolto tulee jatkossakin turvata alueen nykyisillä terveysasemilla. 
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämiseen, työnja-

koon ja parempaan koordinointiin tulee panostaa, niin että päästään yhä saumat-
tomampiin hoitoketjuihin.  

- Pohjanmaan maakuntien sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä tulee syventää. 
- Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota hoitotakuun toteutumiseen Evijärvellä. 
- Uusien toimintatapojen miettiminen ja kehittäminen on tärkeää, että asiakas saisi 

mahdollisimman lähellä asuinpaikkaansa kaiken mahdollisen hoidon. 
 
Kohta 3: 
- Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin ja kustannuske-

hitykseen. Ne tulee sopeuttaa asetettuihin talousraameihin ja kuntien tiukkaan ta-
loustilanteeseen. 

- Sairaanhoitopiirin tulee kehittää ja tehostaa toimintaansa etsimällä uusia tehok-
kaampia ja taloudellisempia toimintamalleja. 
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- Sairaanhoitopiirin tulee pidättäytyä suurista investointihankkeista johtuen kireästä 
kuntataloudesta ja valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutusten epävarmuudesta. 

- Toiminnalle tarpeeton omaisuus tulee mahdollisuuksien mukaan realisoida ennen 
maakunnalliseen soteen siirtymistä. Näin syntyvät tulot ja muu ylimääräinen raha-
varallisuus on tuloutettava jäsenkunnille. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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110 § VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN 

Khall § 110 
25.6.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 28§:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vam-
maisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneu-
vostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston 
toimintaedellytyksistä. 
 
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi-
minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vam-
maisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. 
 
Kunnan on mahdollista asettaa sama toimielin hoitamaan vanhusneuvoston ja vam-
maisneuvoston tehtäviä. Yhdistetty toiminta on tarkoituksenmukaista, jos kunnan alu-
eella on vain vähän alojen järjestötoimintaa. Vammaisneuvosto voi myös olla usean 
kunnan yhteinen.  
 
Jos vammaisneuvostoon saadaan tarvittava määrä järjestöjen edustajia, kunnanhalli-
tus nimeää oman edustajansa (varsinainen jäsen ja varajäsen) neuvostoon. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
1. Kunnanhallitus pyytää Evijärven alueella toimivia vammaisjärjestöjä (Järviseudun 

Invalidit ry, Järviseudun Hengitysyhdistys ry, Järviseudun Diabetesyhdistys ry, 
Järviseudun omaishoitajat ry ja Lappajärven – Evijärven Kehitysvammaisten tuki 
ry) kutakin esittämään yhtä edustajaa (varsinainen jäsen ja varajäsen) perustetta-
vaan vammaisneuvostoon valtuustokaudeksi. Ehdotukset pyydetään antamaan 
31.8.2018 mennessä. Kunnanhallitus nimeää edustajat järjestöjen ehdotusten pe-
rusteella. 

2. Mikäli vähintään neljä taustajärjestöä nimeää edustajansa, perustetaan kuntaan 
vammaisneuvosto, muussa tapauksessa vammais- ja vanhusneuvoston toiminta 
yhdistetään, jolloin kunnanhallituksen edustajana neuvostossa jatkaa vanhusneu-
vostoon nimetty edustaja ja vanhusneuvostoa laajennetaan uusilla edustajilla 
saatujen esitysten perusteella.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri 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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111 § TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KOULUKESKUKSEN JA KIRKONKYLÄN KOU-
LUN JA KOULUALUEEN KEHITTÄMISEKSI 

Siv.ltk § 45 
19.6.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kirkonkylän koulu sekä keskikoulun ja lukion liikunnanopettaja ovat vuoden alussa 
esittäneet sivistyslautakunnalle huolensa sisäliikuntatilojen riittävyydestä ja opetus-
suunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamismahdollisuuksista. Sivistyslautakunta 
on merkinnyt kirjeet tiedokseen ja keskustellut asiasta.  
 
Sivistyslautakunnan kokouksessa 29.5. oli muissa asioissa keskusteluasiana koulu-
keskuksen sisäliikuntatilan riittävyys ja muut tilajärjestelyt koulukeskuksessa ja Kir-
konkylän koulussa. Keskustelun tuloksena oli, että perustetaan työryhmä, jonka teh-
tävä on tehdä kokonaissuunnitelma tilatarpeista sekä tarvittavista toiminta- ja liikunta-
alueista. Suunnitelma tulee myös aikatauluttaa siten, että talousarviossa voidaan va-
rata tarvittavat määrärahat kunakin vuonna. 
 
Lisäksi Evijärven kunnan strategian toimenpideohjelmassa vuosille 2018-19 painopis-
teen ”Asuminen ja hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen” tavoitteena 16 on ”Elinympäristöä ja vesistöjä paranta-
malla lisätään niiden monipuolista hyödyntämistä ja viihtyisyyttä.” Tavoitteen yhdeksi 
toimenpiteeksi on kirjattu ”Koulukeskuksen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen, 
tehdään alueen kokonaissuunnitelma ja neuvotellaan lisämaanhankinnasta."  

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
1.  nimetä työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä selvitys koulukeskuksen (Kirkonky-

län alakoulu, keskikoulu ja lukio) alueen kaikista tila- ja toimintapaikkatarpeista 
sekä tehdä alueen kokonaissuunnitelma ja aikatauluttaa sen toteuttaminen, 

2. nimetä työryhmään keskikoulun liikunnanopettajan, rehtorin, Kirkonkylän koulun 
johtajan, kunnaninsinöörin ja sivistystoimenjohtajan, 

3. nimetä sivistyslautakunnan edustajan työryhmään 
4. pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa työryhmään, 
5. että työryhmä voi tarvittaessa täydentää itseään. 
6. nimetä ryhmän koollekutsujaksi Päivi Lappisen 
 
Keskustelun kuluessa sivistyslautakunnan edustajaksi päätettiin yksimielisesti nimetä 
Jyrki Järvinen.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, sivistyslautakunnan edustajaksi nimettiin 
yksimielisesti Jyrki Järvinen.  

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 111 
25.6.2018  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa koulukeskuksen ja 
kirkonkylän koulun ja koulualueen kehittämisen -työryhmään,  
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Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti kunnanhallituksen edustajaksi 
Terhi Kultalahtea. Marita Huhmarsalo esitti kunnanhallituksen edustajaksi Jorma To-
losta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi ehdotusta, joten asiassa järjestetään vaali 
niin, että jokainen sanoo vuorollaan kumpaa kannattaa. Enemmän kannatusta saanut 
valitaan edustajaksi ja toinen varajäseneksi. Vaalin äänestysehdotus hyväksyttiin. 
 
Terhi Kultalahti sai 5 ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina 
Niemi ja Terhi Kultalahti) ja Jorma Tolonen sai 2 ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma 
Tolonen).  
 
Päätös: Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin Terhi Kultalahti ja varajäseneksi 
Jorma Tolonen. 
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112 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE JARKKO PAH-
KAKANKAAN VALITUSASIASSA  

Khall § 112 
25.6.2018 Valmistelijat: kunnaninsinööri Tuomo Saari, sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, 

kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja hallintosihteeri Mikko Huhtala  
  
  Vaasan hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa Jarkko Pahkakankaan valitusasi-

assa, jossa Pahkakangas hakee muutosta kunnanhallituksen 5.3.2018 tekemään 
päätökseen § 36. Päätös koskee Pahkakankaan tekemää oikaisuvaatimusta hyöty-
käyttöaseman rakentamista Pukkilantien varteen.     

 
 Valituksessaan Pahkakangas vaatii päätöksen kumoamista ja että Vaasan hallinto-

oikeus asettaa välittömästi toimenpidekieltoon kunnallisvalituksessa kyseessä olevan 
ns. Pukkilantien varren alueelle suunnitellun hyötykäyttöaseman suunnittelun ja ra-
kentamisen osalta. Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä erityisesti siitä syystä, 
että täytäntöönpano aiheuttaisi peruuttamattomia haittoja lähiympäristölle ja sen vai-
kutuspiirin ihmisille.  

  
Kopio valituksesta jaetaan esityslistan mukana. 
 
Evijärven hyötykäyttöasema sijaitsee kunnan omistamalla maa-alueella, jonne on 
hyötyjätteen keräämistä varten rakennettu hyötykäyttöasema. Hyötyjätteet kuljete-
taan Evijärveltä edelleen Ab Ekorosk Oy:n hyötykäyttöasemalle Pietarsaareen. Hyö-
tyjätteen vastaanottotoiminnasta Evijärven hyötykäyttöasemalla vastaa asema-alu-
een vuokrannut yhtiö Ab Ekorosk Oy. 
 
Lausunnon loppupäätelmissä todetaan, että: 

• Evijärven kunnan hallintosäännön § 18 kohta 10 mukaan päätäntävalta yli 
75 000 euron hankinnoissa kuuluu kunnanhallitukselle. Päätöksenteko on ta-
pahtunut oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kunnanhallitus ei ole ylittänyt toi-
mivaltaansa eikä käyttänyt väärin harkintavaltaansa eikä päätös ole muilta-
kaan osin lainvastainen. 

 
• Edellä lausunnossa esitettyihin perusteluihin viitaten, hyötykäyttöaseman uu-

delleenrakentamista Pukkilantien varteen on valmisteltu huomioiden alueen 
voimassa olevan kaavamerkinnän muuttaminen, alueen maaperän puhdista-
misen tarve, fyysiset vaikutukset lähialueen muuhun rakennettuun infraan ja 
rakennuskantaan.  

 
• Ratkaisulla sijoittaa hyötykäyttöasema väliaikaisesti toisaalle estetään peruut-

tamattomien haittojen syntyminen Pukkilantien varteen suunnitteilla olevalla 
hyötykäyttöaseman alueella. Kunnanhallitus toteaa, että kuntalaisilla on ollut 
tarvittava lakiin perustuva mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyötykäyttöase-
man sijaintipaikasta päättämiseen. 

 
Kunnanhallitus vaatii, että lausunnossa mainituilla perusteilla valitus hylätään eikä toi-
menpidekieltoa aseteta. 
 
Kunnanhallituksen lausunto liitteenä. 
 

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon 
Vaasan hallinto-oikeudelle ja vaatii, että lausunnossa mainituilla perusteilla valitus 
hylätään eikä toimenpidekieltoa aseteta.  
 
Marita Huhmarsalo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun valmistelu-
tekstissä esiintyvien useiden puutteiden ja virheiden vuoksi. Perustelut on pöytäkirjan 
liitteenä 2. 
 
Merkitään: Mikko Saarijärvi saapui klo 17.56. 
 
Merkitään: Kokoustauko klo 17.56 – 18.03 
 
Jorma Tolonen kannatti Huhmarsalon esitystä asian valmisteluun palauttamisesta. 
 
Koska asiasta on tehty pöydällejättöehdostus, jota on kannatettu, asian käsittelyn jat-
kamisesta on äänestettävä. Ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänes-
tävät JAA ja ne jotka kannattavat Huhmarsalon esitystä asian palauttamisesta uudel-
leen valmisteluun, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-
Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmar-
salo ja Jorma Tolonen). 

 
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 5-2. 
 
Marita Huhmarsalo esitti, että Pahkakankaan vaatimus toimenpidekiellosta hyväksy-
tään ja valitus hyväksytään kokonaisuudessaan. Jorma Tolonen kannatti. Marja-
Leena Kultalahti kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Marita Huhmarsa-
lon ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-
Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmar-
salo ja Jorma Tolonen).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 5-2. 
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari puh. 044-7699550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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113 § EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMAUTUS JA KUNNANHAL-
LITUKSEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 113 
25.6.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 2.2.2017 vireille tulleen kantelun ja 21.2.2017 
päivätyn lisäkirjeen perusteella antanut 28.2.2018 päivätyllä päätöksellä Evijärven 
kunnalle huomautuksen Evijärven kunnan menettelyssä pöytäkirjojen julkaisemisessa 
kunnan verkkosivuilla. 
 
Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin 
säädetä. Pöytäkirjan salassapidon tulee perustua lakiin ja julkisuuslaissa säädettyihin 
salassapitoperusteisiin. Pöytäkirjasta tulee aina ilmetä päätöksentekoon liittyvät olen-
naiset seikat. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto asiakirjan julki-
sesta osasta on annettava, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule 
tietoon. Yksittäisen tiedon salassapito ei näin ole peruste koko pöytäkirjan asiakoh-
dan salaamiselle. 
 
Kunnanhallituksen osalta kantelu koski asioita 3.2.2016 § 24, 15.6.2015 § 133, 
14.12.2015 § 216 ja 23.5.2016 § 69, sekä 9.10.2017 § 233 kohta 17. Asiat oli julis-
tettu salaisiksi sekä puuttuivat kunnan verkkosivulla julkistetusta ja kunnanvirastossa 
nähtäville olleesta pöytäkirjasta. 

  
Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnan johtoryhmän valmistelemaan riittäviä toimen-
piteitä mukaan luettuna koulutus, joilla varmistetaan kuntalain, henkilötietolain ja julki-
suuslain oikeellinen soveltaminen Evijärven kunnassa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, 
että kaikki viime vaalikaudella (vuodesta 2013-lähtien) salaisiksi julistetut pykälät käy-
dään lävitse aikajärjestyksessä ja julkistetaan ne pykälät, joissa todetaan salauksen 
tapahtuneen perusteettomasti. Lisäksi niissä pykälissä, jotka todetaan edelleen salai-
siksi, merkitään salausperuste lain edellyttämällä tavalla.   
 
Kunnanhallituksen pöytäkirjoissa on vuodesta 2013 alkaen 23 salaiseksi merkittyä 
asiaa, joiden salaus- / julkisuusperusteet käydään uudelleen lävitse. Nyt käsiteltä-
vänä on kantelussa esiin nostetut asiakohdat, joita koskevat päätökset annetaan ko-
kouksessa oheismateriaalina. 
 
Loput salaisiksi merkityt asiakohdat tuodaan salaamisen osalta hallituksen uudelleen 
arvioitavaksi myöhemmin. 
 
Merkitään: Marja-Leena Kultalahti (osallisuusjäävi) ja Terhi Kultalahti poistuivat es-
teellisinä (yhteisö- ja osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi pu-
heenjohtajana asian käsittelyn ajan. 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että: 
1. Kunnanhallituksen päätökset 3.2.2016 § 24, 15.6.2015 § 133, 14.12.2015 § 216 

ja 23.5.2016 § 69, sekä 9.10.2017 § 233 kohta 17 todetaan julkisiksi Eduskunnan 
oikeusasiamiehen lausunnossa esitetyin perustein. 

2. Asiakohdat liitetään osaksi julkisia pöytäkirjoja  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri 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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114 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 114 
25.6.2018 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: 
Sivistyslautakunta 19.6.2018 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 

 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 27 lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
125 Asuntohakemus 

  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 255 Kirkonkylän koulun laitehankinta 
 256 Alakoulujen laitehankinta ja sivistystoimenjohtajan päätöksen 12.6.2018 § 255 
kumoaminen 
 257 Keskikoulun ja lukion laitehankinta 
 258 Korvaus tehdystä työstä 
 259 Eron myöntäminen 
 260 Vapaa-aika- ja liikunnanohjaajan valinta 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 5 Vuosiloman vahvistaminen kunnanjohtaja Teemu Kejoselle  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Marita huhmarsalo esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta Sivistyslautakun-
nan (19.6.2018) päätökseen § 43 Kuljetustarjousten hyväksyminen. Jorma Tolonen 
kannatti esitystä. 
 
Muilta osin päätettiin, ettei asioita oteta päätettäväksi. 
 
Koska oli tullut esitys otto-oikeuden käyttämisestä, puheenjohtaja teki äänestysehdo-
tuksen. Ne jotka kannattavat otto-oikeuden käyttämistä äänestävät JAA. Ne jotka 
ovat sitä mieltä, ettei otto-oikeutta käytetä äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyt-
tiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen), 4 EI 
ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti ja Alina Niemi) ja 1 TYHJÄ 
ääni (Terhi Kultalahti), joten otto-oikeutta ei käytetä. 
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Päätös: Kunnanjohtajan pohjaehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen jättivät eriävä mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 
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115 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 115 
25.6.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl 
2. Muistio johtoryhmän kokouksesta 12.6.2018 ja 21.6.2018 
3. Kuntatyönantajat, Vuoden 2018 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muu-

tokset/lisäykset, 12/2018 
4. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus, pöytäkirja 

6/2018, 14.6.2018 
5. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymävaltuusto, pöytäkirja 

2/2018, 5.6.2018 
6. Eurojärven kunnostussuunnitelma 
7. Kauhavan kaupunki, kaupunginvaltuusto ptk ote § 36, Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoisen vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen, 18.6.2018 
8. Kauhavan kaupunki, kaupunginvaltuusto ptk ote § 37, Vastuuvapauden 

myöntäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle ja muille 
tilivelvollisille, 18.6.2018 

9. Lappajärven kunta, kunnanvaltuusto § 36, Mielenterveys- ja päihdeohjel-
man 2018 – 2020 hyväksyminen, 18.6.2018 

10. E-P:n liitto, Maakuntavaltuusto, pöytäkirja 1/2018, 4.6.2018 
11. EPSHP, jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 5/2018 

 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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116 § MUUT ASIAT 

Khall § 116 
25.6.2018 
 1. Kiertonet.fi ja Huutokaupat.com käyttö 
 2. Hallituksen kesäakatemian anti 
 3. Perillisittä kuolleen henkilön perinnön haku 
 4. Vesiliittymämaksut 
 5. Kunnan rivitaloyhtiöiden hallitusten rivitaloihin tekemän katselmuksen anti 
 6. Jokisillan viereisen levähdyspaikan kehittäminen parantaminen 
 7. Kirjaston parkkialueen käyttö / parkkeeraus kirjaston läheisyyteen + invapaikka 
 8. POP-pankin lähtöilmoitus 
 9. Kunnan käytöstä poistetun irtaimiston myynnin ohjeistus  
 10. Sillankorvan (Pikkusaaren) grillikodan /-laavun rakentaminen 
 11. Päiväkodin kunnostustarpeet / vaihtoehdot päiväkodin tilanteeseen  
 12. Kokkolahden uimaranta 
 13. Kylien kehittämisrahan jakoperusteet 
 14. Matonpesupaikka 
 15. Investointien aikataulutus 
 16. Kettusaaren vesijohdon mahdolliseen rakentamiseen liittyvä kysely 

17. Evijärven (ja Kerttuanjärven) vedenpinta ja mahdollinen vedenpintojen korotus, 
ELY-keskuksen suunnitelmat ja kuulemistilaisuus sekä Evijärven kunnostus 
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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 103 - 106, 112, 114 – 116  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 107, 108, 109, 110, 111, 113 
 
 

 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 107, 108, 109, 110, 111, 113 
 
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, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
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 
 
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) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


