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204 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 204 
18.9.2017   

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

205 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 205 
18.9.2017 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. 
 
Esityslistan lähettämisen jälkeen kunnanhallitukselle on toimitettu Kuntajohdon val-
mennusohjelmaa koskeva kokousasia otettavaksi esityslistalle.  

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan ja päätti yksimielisesti ottaa edellä mai-
nitun asian käsiteltäväksi kokouksessa. 

 

206 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 206 
18.9.2017  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Anttikoski ja Marita Huhmarsalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Anttikoski Marita Huhmarsalo. 
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207 § VALTUUSTON 5.9.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 207 
18.9.2017 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 5.9.2017 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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208 § VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 - 2020 TALOUSSUUNNI-
TELMAN LAADINTAOHJE 
Khall § 208 
18.9.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
 Talouden tulevaisuuden näkymät ovat viime aikoja positiivisemmat ja talous on kään-

tynyt kasvuun. Yleisellä tasolla talouden tilassa on edelleen monia epävarmuusteki-
jöitä, jotka vaikeuttavat tulevaisuuden ennustamista. Etenkin koko suunnitelmakau-
den talouden ennustaminen on haastavaa.  

 
Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 2,4 %, vuonna 2018 1,6 % ja 
vuonna 2019 1,5 %. Kansainvälisen talouden näkymät ovat myös aiempaa parem-
mat, niiden mukaan Maailman ostovoimakorjattu bkt kasvaa kuluvana vuonna 3,4 %, 
vuonna 2018 3,6 % ja vuonna 2019 3,7 %. Talouskasvu kiihtyy selvästi ja sen pe-
rusta on varsin vankka. 

 Evijärven kunnan osalta valtuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa 
vuoden 2017 vuosikate on +128 890 euroa ja tilikauden tulos on -344 100 euroa ali-
jäämäinen. Kulunut vuosi on sujunut talousarvioon verrattuna hyvin mutta vuosi 2018 
näyttää kuluvaa vuotta haasteellisemmalta.  

 
 Kesäkuun lopun 2017 toteumassa talousarvio on toteutunut tilikauden tuloksen osalta 

noin 800 t€ viime vuotta paremmin. Luku sisältää kotiutettuja sijoitustoiminnan tuot-
toja noin 380 t€ ja niiden osalta vuodet eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. 
Sijoitustoiminnan tuotot poislukienkin kulunut alkuvuosi on mennyt vajaat 400 tuhatta 
euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa paremmin.  

 
 Jos vuosi 2017 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi suhteessa viime vuoteen, niin 

kuluvan vuoden miinusmerkkinen talousarvio on mahdollista kääntää plussalle. Tasa-
painoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähintään 0-tulokseen. 

  
 Edellisvuonna Kuntaliiton verotuloennuste arvioi kuluvalle vuodelle 2017 kertyvän ve-

rotuloja kaikkiaan 8,63 M€. Tuorein ennuste arvioi tämän vuoden veroiksi 7,94 M€ eli 
todellisuudessa verotuloissa on lähes 700 tuhannen euron vaje tälle vuodelle ja tuo 
vaje on pohjana myös tulevan vuoden verotuloennusteelle.  

 
Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 
rahoitustuloista. Viimeisin Kuntaliiton verotuloennuste arvioi Evijärvelle verotuloja 
vuonna 2018 7,97 M€ ja verotulojen lisääntyvän vuonna 2018 nykyisillä veroprosen-
teilla 0,4 prosenttia (+ 30 t€) vuonna 2018. Taloussuunnitelmassa verotuloja on kir-
jattu vuodelle 2018 9,236 M€. Taloussuunnitelman (9,236 M€) ja verotuloennusteen 
(7,97 M€) ero on noin 1,25 M€. 

 
Kuntaliiton tuoreimman ennakkolaskelman mukaan peruspalvelujen valtionosuus 
vuonna 2018 yhteensä 8,26 M€. Talousarvioon 2017 valtionosuuksia on kirjattu 8,057 
M€ eli tähän verrattuna tulevan vuoden valtionosuusennuste on noin 200 tuhatta eu-
roa suurempi.  
 
Vuoden 2018 talousarvioehdotus laaditaan niin, että käyttötalouden tulot ja menot 
sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. Ta-
lousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tulee valmistella 
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tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Kokonaisuutena vuoden 2018 ta-
lousarvio tulee laatia tiukalla raamilla. Talousarvion laadinnassa tavoite on, että 
vuoden 2018 tilikauden tulos ja toimintamenojen kasvu ovat tasoa +-0. Lauta-
kunnissa talousarviota käsitellään tämän linjauksen mukaisesti. 

 
Valmistelun taustalla on valtuustossa hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. 
Kuntastrategiaa toteutetaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Strate-
gian toteutumista valmistelee, seuraa ja arvioi strategian ohjausryhmä. Strategian toi-
menpiteisiin on varattava riittävät määrärahat. 

 
 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 

useita käsittelyitä. Tästä johtuen hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset talous-
arvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2017. 

 
 Liitteenä on Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitel-
maohjeet. Ohjeet annetaan hallintokunnille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

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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209 § EVIJÄRVEN KUNNAN KANNANOTTO KIERTOLIITTYMÄSELVITYKSESTÄ  

Khall § 209 
18.9.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on teettänyt Plaana Oy:llä selvityksen kiertoliitty-
mäselvityksen (ELYn raportteja 31/2017). Työn tavoitteena oli selvittää soveltuuko 
kiertoliittymä parantamistoimenpiteeksi kahdeksaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen alueen päätieverkon liittymään. Mikäli kiertoliittymän ei arvioitu soveltuvan ratkai-
suksi kyseiseen kohteeseen selvityksessä pohdittiin muita mahdollisia parantamistoi-
menpiteitä. 
 
Selvityksessä tarkastellut liittymät sijaitsevat Kauhajoella, Kurikassa, Kuortaneella, 
Evijärvellä, Lestijärvellä, Ähtärissä ja Vimpelissä, jossa tarkasteltiin kahta liittymää. 

 
Tarkasteltavana olivat seuraavat liittymät: 
• kantatie 44/seututie 663/yhdystie 17109, Kauhajoki 
• valtatie 3/kantatie 67, Kurikka 
• kantatie 66/seututie 697, Kuortane 
• kantatie 68/kantatie 63, Evijärvi 
• kantatie 58/seututie 775/seututie 751, Lestijärvi 
• kantatie 68/yhdystiet 6215/Ostolantie, Ähtäri 
• kantatie 68/seututie 750/yhdystie 17801, Vimpeli 
• kantatie 68/yhdystie 7421/yhdystie 17757, Vimpeli. 
 
Kiertoliittymästä on Evijärvellä ollut puhetta jo kauan. Sen tarvetta ja tärkeyttä on ko-
rostettu moneen otteeseen kunnan lausumissa ja kannanotoissa. Erityisesti tieturval-
lisuudelle kiertoliittymä on nähty erittäin tärkeäksi vilkkaasti liikennöityjen kantateiden 
63 ja 68 risteykseen.  
 
Evijärveltä selvitettävänä oli juuri kyseinen kantateiden 63 ja 68 liittymä, joka sijoittuu 
noin 1 kilometrin päähän Evijärven keskustasta mutta kuuluu kiinteästi Evijärven taa-
jama-alueeseen. Liittymän pääsuuntana on kantatie 68. Nelihaaraliittymä on avoin 
eikä siinä ole kääntymiskaistoja. Sivusuunnilla on ns. pisarasaarekkeet ja pakollinen 
pysähtyminen. Liittymässä on tievalaistus. Liittymän kohdalla ei ole kevyen liikenteen 
väyliä eikä alikulkukäytäviä. Liittymän kohdalla kantatien 68 nopeusrajoitus on nykyi-
sin 80 km/h. Liittymän läheisyydessä on huoltoasema. Kumpikaan risteävistä teistä ei 
ole erikoiskuljetusreitti. Tarkasteltava liittymä sijaitsee taajama-alueella ja liittymän 
kohdalla on asemakaava lukuun ottamatta liittymän eteläpuolista neljännestä. 
 
Selvityksen mukaan liittymässä on vuosina 2012–2016 tapahtunut kuusi poliisin tie-
toon tullutta onnettomuutta, joista neljä on ollut henkilövahinko-onnettomuuksia (ei 
kuolleita). Onnettomuuksista kolme on ollut risteämisonnettomuuksia, kaksi käänty-
misonnettomuuksia ja yksi ohitusonnettomuus. Loukkaantumiseen johtaneista onnet-
tomuuksista kaksi on ollut kääntymisonnettomuuksia ja kaksi risteämisonnettomuutta. 
 
Kantatien 68 pääsuunnan vuoden 2015 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 
(KVL) vaihtelee noin 920–1100 ajoneuvoa/vuorokausi ja kantatien 63 sivusuuntien 
2050–2900 ajoneuvoa/vuorokausi. Raskaan liikenteen osuus liittymässä on keski-
määrin noin 13,5 %. Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen mukaan liittymän liiken-
nemäärät kasvavat vuoteen 2040 mennessä noin 30 %. Tällöin nykyverkolla kanta-
tien 68 pääsuunnan liikennemäärä vuonna 2040 olisi noin 1200–1400 ajoneuvoa/ 
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vuorokausi ja kantatien 63 sivusuuntien 2600–3800 ajoneuvoa/vuorokausi. Sivusuun-
tien liikennemäärien osuus on yli kaksinkertainen (240 %) pääsuunnan liikennemää-
rään verrattuna. 

 
Keskeistä on huomioida, että meneillään oleva kantatien 63 perusparannus välillä 
Evijärvi-Ina osaltaan parantaa kantatien 63 kuntoa ja lisää liikennettä kantatiellä. Tär-
keää on saada suunnitelmissa pitkään ollut parannus välille Evijärvi, Ina-Kaustinen 
myös toteutettua lähivuosina. Kun nämä toteutuvat lisää se entisestään liikennettä ja 
samalla myös kiertoliittymän tarvetta kantateiden risteykseen. 
 
Kyseinen kantateiden risteys sijaitsee lähellä Evijärven koulukeskusta. Merkittävä 
määrä lähialueen koululaisia kulkee päivittäin kävellen tai pyörällä tämän risteyksen 
läpi tai ohi. Tämä koululaisten liikkuminen huomioidenkin on tärkeää lisätä risteysalu-
een liikenneturvallisuutta kiertoliittymällä. Kiertoliittymään liittyen on huomioitava 
myös alueen kevyen liikenteen järjestelyt. 
 
Kiertoliittymäselvityksessä toteutettiin soveltuvuusarviointi/-analyysi kiertoliittymän so-
veltuvuudesta ratkaisuksi kyseiseen liittymään. Pisteytyksen perusteella kiertoliittymä 
soveltuu hyvin kohteeseen, mikäli se saa korkean pistemäärän ja huonosti, mikäli se 
saa vähän pisteitä. Soveltuvuusarviointi perustuu pisteytysmenetelmään eri tekijöiden 
suhteen. Analyysin pisteytystekijät olivat: liikenneverkko ja liikennejärjestelyt, ympä-
ristö ja maankäyttö, liikenneturvallisuus, liikennetalous ja kustannukset sekä liiken-
teen toimivuus. 
 
Selvityksen lopputulema oli yksiselitteinen. Soveltuvuusarvioinnin perusteella kierto-
liittymä sopii parhaiten Evijärvelle kantateiden 63 ja 68 liittymään ja sille on myös sel-
keät tarveperusteet. Arvioinnissa kantateiden 63 ja 68 liittymä sai varsin selvästi par-
haat pisteet (33 pistettä), kun toiseksi sijoittunut arviointikohde sai 30 pistettä. Erityi-
sesti pisteytyksessä korostui liikenneturvallisuus, jossa kyseinen Evijärven liittymä sai 
huomattavasti selvityksen korkeimmat pisteet. 
 
Liittymässä sivusuuntien liikennemäärä on suurempi kuin pääsuunnan ja lisäksi liitty-
mässä on tapahtunut keskimääräistä enemmän onnettomuuksia ja henkilövahinkoja. 
Kyseinen Evijärven liittymä oli ainoa kahdeksasta liittymästä johon liittymä soveltuu ja 
sille on perusteita. Lisäksi kiertoliittymää voidaan harkita toimenpiteeksi Kauhajoen, 
Kuortaneen, Lestijärven ja Ähtärin liittymissä. 
 
Selvityksen jatkotoimenpiteet määriteltiin seuraavasti: 
Niissä kohteissa, joihin kiertoliittymän todettiin soveltuvan, jatkotoimenpiteenä kierto-
liittymän tarkempi suunnittelutyö. Suunnittelutyö tehdään kiinteässä yhteistyössä liitty-
män vaikutusalueen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kanssa. Niiden liitty-
mien osalta, joihin kiertoliittymän ei todettu soveltuvan tai sen soveltuvuutta voitiin 
harkita, tulee tarkentaa selvityksessä esitettyä vaihtoehtoista parantamistoimenpi-
dettä. 
 
Liikenteellisesti kuormitetuimmissa liittymissä tulee tehdä liikennevirtalaskennat, joilla 
selvitetään nykytilanteen liikenteellä ja tulevan maankäytön ennustetilanteen liiken-
teellä liittymän liikenteellinen toimivuus. 
 
Liittymän vaikutusalueen maankäytön liikennetuotokset voidaan arvioida ”Liikenne 
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tarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa”-ohjeen perusteella. Liittymän paranta-
missuunnittelu tehdään kiinteässä yhteistyössä liittymän vaikutusalueen maankäytön 
suunnittelun ja kaavoituksen kanssa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle, että: 
 
- kiertoliittymän suunnittelu Evijärvelle kantateiden 63 ja 68 risteykseen tulee selvi-

tyksen mukaisesti/perusteella aloittaa mahdollisimman nopeasti ja ELYn tulee 
osoittaa siihen myös riittävä määräraha.  

- Kantatien 63 välin Evijärvi, Ina-Kaustinen osalta ELY-keskuksen tulee kiirehtiä tie-
hankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä edesauttaa rahoituksen saamista kysei-
seen hankkeeseen. 

- kiertoliittymän suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä tulee huomioida tärkeät 
kevyen liikenteen järjestelyt kiertoliittymään ja kantateiden varteen. 

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

Khall § 210 
18.9.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.6.2013 (§ 144) nimennyt kuntaan Kiinteistötoimi-
kunnan. Kiinteistötoimikunta on nimetty erityisesti valmistelemaan kiinteään omaisuu-
teen liittyviä asioita lukuun ottamatta normaaleja tonttikauppoja.   
 
Kiinteistötoimikuntaan on nimetty Terhi Kultalahti, Petteri Laukkonen, Jari Anttikoski, 
Jani Takamaa ja Tiina Kultalahti-Byskata. Sihteerinä on toiminut kunnaninsinööri 
Tuomo Saari ja puheenjohtajana Terhi Kultalahti.  
 
Kiinteistötoimikunta on syytä nimetä alkaneelle valtuustokaudelle uudestaan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää alkaneelle valtuustokaudelle kiin-
teistötoimikunnan valmistelemaan kiinteään omaisuuteen liittyviä asioita lukuun otta-
matta normaaleja tonttikauppoja. 
 
Marja-Leena Kultalahti ehdotti kiinteistötoimikuntaan Tuomo Saarta, Terhi Kultalah-
tea, Jari Anttikoskea ja yrittäjien puheenjohtajaa Jani Takamaata. Marita Huhmarsalo 
ehdotti toimikuntaan Janne Mikkolaa ja Jorma Tolosta. 
 
Päätös: Kiinteistötoimikuntaan valittiin yksimielisesti Tuomo Saari, Terhi Kultalahti, 
Jari Anttikoski, yrittäjien puheenjohtaja Jani Takamaa, Janne Mikkola ja Jorma Tolo-
nen. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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211 § KEHITTÄJÄKOORDINAATTORIN REKRYTOINTI  
 
Khall § 211 
18.9.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnassa on toiminut kehityssihteeri reilun vuoden ajan. Kehityssihteerin 
tehtävä on määräaikainen 1.8.2016–31.12.2017. 
 
Kehityssihteeri on ollut monessa mukana. Erityisesti tehtävät ovat liittyneet kunnan 
150-juhlavuoteen, markkinointiin ja viestintään sekä kunnan kehittämiseen liittyviin 
asioihin, kuten kuntastrategian toteutukseen. 

 
Keskeisenä tehtävänä kehityssihteerillä ovat olleet kunnan 150-juhlavuoden sekä 
Suomi100-vuoden valmistelu- ja toteutustehtävät. Kehityssihteeri on ollut erittäin vah-
vassa roolissa juhlavuoden tapahtumien koordinoimisessa, suunnittelussa ja tuotan-
nossa. Markkinointia ja viestintää on ollut juhlavuoden lisäksi olleet kunta- ja tontti-
markkinointi sekä muut viestintään liittyvät tehtävät kuten kunnan www-sivujen ja so-
siaalisen median päivittäminen.  
 
Kehityssihteeri on ollut aktiivisesti mukana johtoryhmän työskentelyssä, kuntastrate-
gian toteutuksessa, kunnan elinkeinotoiminnan (ml. matkailu) edistämisessä, yhteis-
työssä Evijärven Yrittäjien sekä muiden järjestöjen, alueellisten kehittämisryhmien ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kehityssihteeri on ollut hallinnoimassa, val-
mistelemassa ja toimeenpanemassa kunnan kehittämistehtäviä ja -projekteja sekä 
muita kuntarahoitusta saavia hankkeita ja toiminut hankkeiden ohjausryhmissä. 
Kehityssihteeri on toiminut myös elinkeinotyöryhmän ja vanhusneuvoston koordinaat-
torina ja sihteerinä sekä maakunnallisen Suomi100-koordinaatioryhmän jäsenenä.  
 
Nykyisellään talous- ja hallinto-osastolla työskennellään varsin pienillä henkilöstöre-
sursseilla, kun osastolla on kunnanjohtajan lisäksi hallintosihteeri, kehityssihteeri ja 
toimistosihteeri. Tämä on aikalailla minimihenkilömäärä, jolla kunnan taloutta ja hallin-
toa on mahdollista toteuttaa samalla kuntaa kehittäen.  
 
Kunnassa on nähty tärkeäksi että myös kehittämiseen liittyvien asioiden kehittämi-
seen ja eteenpäin viemiseen on riittävästi resurssia kunnassa. Evijärven kunnan elin-
keinoryhmä keskusteli kokouksessaan 24.8.2017 aiheeseen liittyen ja näki tärkeäksi 
että kunnassa on myös jatkossa henkilöresurssia ja panostuksia kehittämiseen. Eri-
tyisen tärkeäksi nähtiin yhteistyö yritysten kanssa sekä hankkeiden valmistelu, koordi-
nointi ja toteutus.  
 
Samoin Evijärven Yrittäjiltä on tullut positiivista palautetta että kunnassa on kunnan-
johtajan lisäksi henkilö, joka voi paneutua elinkeinoelämän edistämiseen ja yrittäjäyh-
teistyöhön sekä yhteisiin käytännön toimenpiteisiin ja hankkeisiin. 

 
SOTE- ja maakuntauudistusta toteutetaan parhaillaan. Uudistukseen liittyen on pu-
huttu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen kuntien kanssa, että kunnilla olisi hyvä 
olla joko yhteinen hyvinvointikoordinaattori tai jokaisella oma nimetty taho kyseiseen 
tehtävään. Kehittäjäkoordinaattori toimii hyvinvointikoordinaattorina Evijärven osalta. 

 
On perusteltua että Evijärven kuntaan haetaan kehittäjäkoordinaattori. Sote- ja maa-
kuntauudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia kunnan käytössä oleviin tuloihin ja 
kuntatalouteen. Kun uudistuksen lopullinen toteutus varmistuu ja tarkentuu, voidaan 
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tuotannollisin ja taloudellisin perustein arvioida onko edellytyksiä vastaavan tehtävän 
täyttämiseen ja hoitamiseen myös vakinaisesti. Tässä vaiheessa on perusteltua pal-
kata kehittäjäkoordinaattori määräaikaisena uudistuksen toteutumiseen asti, joten 
henkilöä haetaan kahdeksi vuodeksi 1.1.2018–31.12.2019. Kehittäjäkoordinaattori 
toimii suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. 
 
Osa kehityssihteerin nykyisistä tehtävistä siirtyy uuteen tehtäväkokonaisuuteen. Juh-
lavuoden valmistelu- ja toteutustehtävien loputtua uudessa tehtävässä on enemmän 
aikaa ja resurssia kunnan ja elinvoiman kehittämiseen sekä hankkeiden ja toimintei-
den valmisteluun, koordinointiin ja toteutukseen. Valittava henkilö toimii vahvasti eri 
toimijatahojen yhteistyön koordinoijana.  
 
Kehittäjäkoordinaattorin tehtävän painotukset liittyvät vahvasti kunnan vetovoiman, 
elinvoiman sekä hyvinvoinnin lisäämiseen. Keskeisiä tehtäviä ovat kuntamarkkinointi 
ja viestintä (mukaan luettuna www- ja sähköinen media), elinkeinoelämän edistämi-
nen ja yritysyhteistyö, tapahtumien kehittäminen ja käytännön järjestämine, sekä 
muut koordinointi- ja kehittämistehtävät. Tärkeä painopiste on myös kehittämishank-
keiden valmistelu, koordinointi ja toteutus. 
 
Kehittäjäkoordinaattori toimii Evijärven kunnassa vahvasti monien toimintojen ja toi-
mijatahojen yhteistyön koordinaattorina. Tehtävään valittava koordinoi nuorisotoimin-
taa ja nuorisovaltuustoa, kumppanuustoimintaa ja vanhusneuvostoa sekä hyvinvointi-
koordinaattorina terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä elinkeinotyöryhmää. Ke-
hittäjäkoordinaattorin toiminnassa keskeistä ovat tiiviit yhteydet yrittäjiin, järjestöihin, 
rahoittajiin, viranomaisiin sekä muihin sidosryhmiin. 

 
Talousarvion henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu tämän kokoinen henkilömäärä hal-
lintoon vuosille 2018 ja 2019. Samoin ko. suunnitelmavuosille on määrärahavaraus 
tälle henkilömäärälle. Jatkossakin määräraha on syytä varata hallinto- ja talousosas-
tolle yhteensä neljälle henkilölle. 
 
Jos kehittäjäkoordinaattori päätetään rekrytoida Evijärvelle, niin se on suunnitteilla 
laittaa haettavaksi syyskuun 2017 lopulla, niin että hakuaika ajoittuu syys-lokakuulle 
ja valinta ehditään tehdä hyvissä ajoin kuluvan vuoden puolella. 
 
Tehtävän hakuilmoitus julkaistaan kunnan www- ja facebook-sivustoilla, TE-
palveluiden verkkosivulla sekä lehti-ilmoituksella Järviseudun Sanomissa, Ilkassa ja 
Keskipohjanmaassa. 

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehittämishenkisyyttä sekä hyviä neuvottelu-, 
vuorovaikutus- ja markkinointitaitoja. Arvostamme kehittämislähtöisyyttä, tehtävään 
soveltuvaa koulutusta, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä tuntemusta 
sosiaaliseen mediaan ja elinkeinoelämään. 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti. Hakijoita pyydetään 
esittämään oma palkkatoivomuksensa. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden 
koeaikaa. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kuntaan rekrytoi-
daan kehittäjäkoordinaattori ajalle 1.1.2018–31.12.2019. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  
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212 § LAUSUNTO ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TAKSILU-
PAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN 

 
Khall § 212 
18.9.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Kiin-
tiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan 
muutoksia, toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan, kuluttajien palautetta tak-
sin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kul-
jetustarpeiden kannalta. 
 
ELY-keskus vahvistaa kiintiöt nyt viimeistä kertaa, sillä 1.7.2018 voimaan tuleva laki 
liikenteen palveluista kumoaa taksiliikennelain ja poistaa taksilupien enimmäismäärää 
koskevan sääntelyn. Nyt valmisteltava kiintiöpäätös on siten voimassa kesäkuun 
2018 loppuun saakka. 
 
ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston 
määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Palvelujen riittävyyden osalta 
pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen hen-
kilökuljetusten järjestämistarpeet. Lisäksi lausunnossa pyydetään eri palveluntarvitsi-
joiden määrästä, viimeisimmästä kuljetuspalvelujen tarjouskilpailusta, mahdollisista 
ostoliikenteeseen liittyvistä sopimusrikkeistä ja taksiliikenteen laatutasosta yleisesti 
kunnan alueella. 
 
Kunnanhallitusta pyydetään ottamaan kantaa taksilupien määrästä kunnassa. Muilta 
osin lausunto valmistellaan viranhaltijatyönä. 
 
Vuonna 2017 Evijärvellä on yhteensä seitsemän taksilupaa, joista yksi on esteettö-
män auton lupa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että yhteensä seit-
semän taksilupaa, joista yksi on esteetön, on riittävä määrä kunnan taksipalvelujen 
tarpeeseen.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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213 § VEDENOSTOTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYN JATKAMINEN 
 
Khall § 213 
18.9.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Teknisen lautakunnan (13.10.2015 § 72) ja kunnanhallituksen (19.10.2015 § 178) ni-
meämä vedenostotyöryhmä on neuvotellut vedenostosta Lappajärven vesiosuuskun-
nan kanssa. Neuvotteluiden perusteella tehtiin uusi 12 vuoden mittainen vedenosto-
sopimus, joka allekirjoitettiin 27.4.2017.  
 
Vedenostosopimusta valmisteli työryhmä, jossa olivat kunnan henkilöstöstä vesilai-
toksen hoitaja Matti Försti, kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo 
Saari sekä luottamushenkilöistä hallituksen edustajana Markus Kattilakoski sekä tek-
nisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Mäntylä.  

 
Elinvoimainen ja hyvinvoiva Evijärvi kuntastrategiaan on ”Asuminen ja hyvinvointi”-
toimenpidekokonaisuuden alle kirjattu päämääräksi turvallinen ja viihtyisä asuinympä-
ristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi vuoteen 2025 on yh-
tenä linjauksena asetettu ”Evijärvellä varmistetaan riittävän ja laadukkaan vedensaa-
tavuus.”  
 
Lappajärven kanssa tehty pitkäaikainen vedenostosopimus tukee vahvasti tämän ta-
voitteen saavuttamista.  
 
Olennaisen tärkeää on tehdyn vedenostosopimuksen pohjalta varmistaa, että putkis-
toratkaisut tukevat kokonaisuutta. Putkistoratkaisuilla ja –investoinneilla varmistetaan 
riittävän ja laadukkaan vedensaatavuus koko kunnan alueella.  
 
Vedenostotyöryhmän toimintaa on hyvä jatkaa niin, että se arvioi Evijärven alueen 
optimaalisia putkistoratkaisuja sekä tulevien vuosien putkistoinvestointeja. 
 
Vedenostotyöryhmä voi käyttää tarpeen mukaan työskentelynsä tueksi ulkopuolista 
asiantuntemusta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Nimetty vedenostotyöryhmä jatkaa työskentelyä optimaa-
listen putkistoratkaisujen suunnittelemiseksi ja varmistamiseksi Evijärvelle.  
 
Työryhmä tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen tulevista lyhyen sekä pitkänaikavälin 
putkistoinvestoinneista, joilla varmistetaan parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ja 
laadukkaan veden saatavuus koko kunnan alueella. 
 
Keskustelun kuluessa Alina Niemi esitti rakennusmestari Anssi Kylkisalon nimeä-
mistä työryhmään. Asiasta käytiin keskustelu ja puheenjohtaja tiedusteli vastustaako 
joku esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että li-
säksi kunnan rakennusmestari Anssi Kylkisalo nimettiin työryhmän jäseneksi.  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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214 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 214 
18.9.2017 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 
 39 Virkamatka 
 40 Saldovapaa 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 160 Asuntohakemus 
 161 Asuntohakemus 
 165 Venepaikkatilitys 
 169 Virkamatkamääräys 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 340 Sijaisuus 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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215 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 215 
18.9.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 10 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 29.8.2017, 7.9.2017 ja 12.9.2017 
3. Kuntaliiton yleiskirje 19/2017: Muutos Gramex korvauksiin 
4. LSSAVI päätös 28.8.2017: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen 

rekisteröinti 
5. LSSAVI / STM kirje 4.9.2017 Väliaikaisen sote rajoituslain jatkamisen valmis-

telu 
6. LSSAVI päätös 1.9.2017: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskevan luvan muuttaminen 
7. EPSHP: Jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 8/2017 
8. Kuntaliiton valtuuskunnan vaali - Ehdokaslistat Vaasan vaalipiirin kuntapäiville 
9. Evijärven kunnostus –hanke: Ohjausryhmän pöytäkirja 4/2017 16.8.2017 
10. Kauhavan kaupunginvaltuusto ptk ote § 70/2017: Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

sen henkilöstökertomus 2016 
11. Kauhavan kaupunginvaltuusto ptk ote § 82/2017: Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

sen osavuosikatsaus 30.4.2017 
12. Kauhavan kaupunginvaltuusto ptk ote § 84/2017: Vammaispoliittisen ohjel-

man hyväksyminen vuosille 2017 – 2020 
13. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Yhtymähallituksen 12.9.2017 esityslista liittei-

neen 
14. EPSHP: Hallituksen 4.9.2017 pöytäkirja 
15. Kunnan sijoitusten raportit 8/2017 
16. EP:n liitto: Maakuntahallituksen pöytäkirja 28.8.2017 
17. LSSAVI päätökset 14.9.2017: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelu-

jen rekisteröinnit (LSSAVI/4220/04.01.01/2017; LSSAVI/4000/04.01.01/2017; 
LSSAVI/4495/04.01.01/2017) 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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216 § KUNTAJOHDON VALMENNUSOHJELMA  

Khall § 216 
18.9.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.5.2017 § 107 päättänyt, että kunnanjohtaja 
Teemu Kejonen voi osallistua ”Tulevaisuuden kunta – Etelä-Pohjanmaan kuntajoh-
don koulutus 2017–2018” –koulutukseen. Kyseinen koulutus on peruttu. 
 
FCG järjestää, järjestyksessään viidennen, KJ Kuntajohdon valmennusohjelman. Val-
mennusohjelman kohderyhmä on kunnanjohtajat sekä johtoryhmässä toimivat johta-
vat viranhaltijat. Koulutukset järjestetään Helsingissä ja Tuusulassa. 

 
Osallistumismaksu on 4 900 € (+ 24 % alv) sisältäen: 
- 4 lähiopetusjaksoa (á 2 päivää) valmennusmateriaaleineen  
- Ohjelman päättävä sertifiointilaisuuden (4h) 
- Lounaat ja illalliset vertaiskeskusteluineen 
- Jokaiselle osallistujalle toteutettava henkilökohtainen 

o DiSC®-toimintatyylianalyysi palautekeskusteluineen  
o Coaching-prosessi sisältäen kaksi tunnin sparrausta  
o Kehittymissuunnitelma, jota tuetaan ohjelman aikana 
o Firstbeat Hyvinvointianalyysi 
o Kuntajohtamisen sertifikaatti 

 
Lisäksi luennoitsijoilta saa uutta tietoa ja rohkeita avauksia, sekä kokemuksia muu-
alta. Koulutuksessa myös ajankohtaista kunta- ja maakuntateemoista, verkostoitu-
mista ja vertaisoppimista – käytännön kokemuksien jakoa, haastamista ja hyviä käy-
täntöjä sekä yksilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta ja välineitä kehittymiseen. 

 
Koulutuksen ajankohta on 19.–20.10.2017, 23.–24.11.2017, 11.–12.1.2018 ja 1.–
2.3.2018 sekä sertifiointi 14.3.2018. 
 
Optiona kurssilaisille on ohjelman päättävä opintomatka Euroopan kohteeseen – 
matka omaan johtajuuteen. Opintomatkan hinta on 3 200 € (+ 24 % alv) sisältäen val-
mennuksellisen ohjelman, matkat, majoitukset (3 yötä) ja ruokailut. 
 
Koulutuksen laskutus on mahdollista jakaa kahdelle vuodelle. Käytettävissä oleva 
vuoden 2017 määräraha ylittyy hieman. Tämä on huomioitava vuoden 2018 talousar-
vion koulutusmäärärahaa suunniteltaessa. 

 
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja voi harkintansa mukaan osallistua enin-
tään kolmen päivän pituisiin koulutuksiin määrärahojen mahdollistamissa rajoissa. Yli 
3 päivän poissaoloa edellyttämistä koulutuksista päättää kunnanhallitus.  

 
 Puheenjohtajan ehdotus: 

1. Kunnanhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta 
ilman viranhaltijan esittelyä. 

2. Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Teemu Kejonen voi osallistua KJ Kun-
tajohdon valmennusohjelmaan. Mahdollisesta osallistumisesta opintomatkaan 
päätetään myöhemmin tarvittaessa erikseen.  

 
 Teemu Kejonen poistui intressijäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
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 Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen 1. kohdan. Käytiin keskustelu kohdasta 2. Kes-
kustelun kuluessa  Jorma Tolonen kannatti puheenjohtajan ehdotuksen 2. kohtaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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217 § MUUT ASIAT 

Khall § 217 
18.9.2017  

1. Keskusteltiin kunnanhallitukselta pyydetystä lausunnosta Ab Ekorosk Oy:n pää-
töksestä muuttaa bio- ja energiajätteen vastaanottoa sekä käsittelyä. 

2. Antinrinteen kiinteistön sisäilma-asia ja asian selvittäminen jatkossa.  
3. Kunnan edustajat kunnan omistamien taloyhtiöiden hallituksissa. 
4. Päiväkodin rakentamiseen liittyvä aloite. 
5. Päiväkodin kuntoarvioitsijan -raportin aikataulu. 
6. Keskusteltiin työryhmien kokousten aikatauluista ja -käytänteistä. 
7. Ahvenniementien jäteasfaltin käsittely. 
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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 204, 205, 206, 207, 214, 215, 217 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216 
 
 

 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 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216 
 
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. 

 


