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207 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 207 
25.11.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
208 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 208 
25.11.2019 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. 

 

209 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 209 
25.11.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Jorma Tolonen. 

 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Jorma Tolonen. 
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210 § VALTUUSTON 11.11.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 210 
25.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö 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 11.11.2019 teke-

mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimi-
valtaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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211 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
30.9.2019 

Khall § 211 
25.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.11.2019 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1. - 30.9.2019. Katsauksessa todetaan, että kuntayhtymän toimin-
nalliset tavoitteet ovat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutuneet 
hyvin, mutta haastaviin taloudellisiin tavoitteisiin ei ole päästy. Kuntayhtymän oman 
toiminnan osalta talousarvioylityksen suurin syy on talousarviossa liian optimistisesti 
arvioidut mahdollisuudet henkilöstövähennyksiin. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon ku-
lut ovat myös ylittämässä talousarvion. 
 
Alkuvuonna käydyillä YT-neuvotteluilla oli tavoitteena löytää lisäsäästöjä pääasiassa 
hallinto- ja tukitoiminnoista, joilla olisi pystytty kompensoimaan Lappajärven eron vai-
kutusta yhteisiin kustannuksiin. Tavoitellusta 2,5 miljoonan euron säästöistä kuntayh-
tymän omasta toiminnasta on ennusteen mukaan toteutumassa noin 1,5 miljoonaa 
euroa. 
 
Kuntayhtymän työterveystoiminta on liikkeenluovutuksella siirretty Härmämedi Oy:lle 
lokakuun alusta alkaen. Muutoksella pyritään kulujen hillintään sekä toiminnallisesti 
parantamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstön työhyvinvointiin. 
 
Kauhavan kaupunki on tehnyt tarvittavat päätökset uuden hyvinvointikeskuksen ra-
kentamiseksi ja valtioneuvostolta on saatu lupa uuden rakennuksen toteuttamiseksi. 
Kauhavan kaupungin päätöksistä on valitettu, mutta rakennushanke etenee suunnit-
telun kilpailuttamisella. Kuntayhtymän puolelta toiminnallista suunnittelua edistämään 
on terveyspalveluiden puolelta nimetty projektikoordinaattori. 

 
Kuntayhtymän katsauskauden tulos on 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tästä noin 
1,9 miljoonaa aiheutuu erikoissairaanhoidon kuluista ja 1,2 miljoonaa euroa Kuntayh-
tymän omista toiminnoista. Eskoon erityishuoltopiirin kulut olivat noin 100 000 euroa 
yli talousarvion. Kuntayhtymän oman toiminnan kulut (40,7 miljoonaa euroa) olivat 
noin 0,5 miljoonaa euroa yli talousarvion ja myyntitulot (5,8 miljoonaa euroa) jäivät 
noin 0,7 miljoonaa alle talousarvion. Osa tästä johtuu siitä, että talousarvion myyntitu-
lot sisältävät kerran vuodessa laskutettavia eriä, mutta jo nyt on varmaa, että työter-
veyshuollon ennakoituun laskutustavoitteeseen ei päästä. 

 
Palvelualueittain tarkasteltuna hallinto- ja tukipalveluiden sekä sosiaalipalveluiden ku-
lut ovat alle talousarvion, mutta kulut ylittyivät sekä sosiaalipalveluissa että ikäihmis-
ten palvelualueella. Suurin syy ylitykseen ovat henkilöstökulut, joita talousarviossa 
leikattiin. Siitä huolimatta, että loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana on pys-
tytty jättämään noin 10 tointa täyttämättä, ei talousarviossa ennakoituun henkilöstö-
kustannusten säästöön tulla pääsemään. Henkilökustannusten ylitystä on osin pystyt-
ty kompensoimaan palveluostojen säästöillä. 

 
Kuntayhtymän osavuosikatsauksessa todetaan, että sen oman toiminnan osalta vuo-
den 2019 laskennallisen ennusteen nettokulut tulevat ylittämään talousarvion noin 1,5 
miljoonalla eurolla, ylityksestä noin 0,5 miljoonaa aiheutuun maksutuottojen alenemi-
sesta ja noin 1,0 miljoonaa kulujen kasvusta. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulujen 
ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,5 miljoonaa euroa. 
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Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on suoritteiden budje-
toitua jonkin verran suurempi käyttö (+3,7 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-12,7 %), 
ikäihmisten palvelujen osalta (+18,1 %) ja terveyspalveluissa (-0,7 %) sekä erikoissai-
raanhoidossa (+6,2 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta 
ovat kaikilta palvelualueilta yhteensä 7 670 932 euroa, eli 272 535 euroa yli budje-
toidun. 
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.9.2019. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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212 § EVIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2020 

Khall § 212  
25.11.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kuntatalouden tilanne on haastava Suomen kuntakentällä. Kuntatalous on isossa ah-
dingossa. Valtakunnan tasolla kuntien menot ja tulot ovat epätasapainossa suurim-
massa osassa Suomen kuntia. Vuonna 2019 ei Suomessa näytä olevan montakaan 
kuntaa, jotka tekevät ylijäämäisen tilinpäätöksen. Haasteet kuntataloudessa näyttävät 
jatkuvan ennusteiden ja näkymien mukaan tulevina vuosina. 
 
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 9.9.2019 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 

 
Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa lokakuun lopulla. Tulevan 
vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 11.11.2019. Ai-
heeseen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 22.10.2019 ja talousarvio-johtoryhmä on 
kokoontunut kolme kertaa valmistelun edetessä.   

 
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion 
9.12.2019 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu 
16.12.2019. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2020 ja taloussuunnitel-
man 2020–2022. 

 
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 

 Tavoitteena on että Evijärven kunnan talous on tasapainoinen koko suunni-
telmakauden ja talousarviovuonna 2020 ja taloussuunnitelmavuosina 2020–
2022 saavutetaan ylijäämäinen tulos. 

 Toimintamenojen kasvu pois lukien henkilöstömenot on 0 %. Toimintamenoi-
hin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 1,5 % sekä huomioidaan kiky-
sopimuksen vaikutus ja eläkemaksut.  

 
Syys-lokakuun aikana talousarvion valmistelutilanne muuttui huomattavasti talousar-
vion laadintatavoitteiden asettamisajankohtaa negatiivisemmaksi. Tulopuoli on pie-
nentynyt elokuun tilanteesta noin 700 t€ ja menopuoli kasvanut raamista reilun mil-
joonan.  

 
Lautakuntien lokakuun käsittelyn jälkeen talousarviota on tasapainotettu. Tämän het-
kinen versio talousarviosta (tiivistelmä oheismateriaalina) on kokonaisuutena alijää-
mäinen 1,040 M€. Tulopuolella verotuloennuste vuodelle 2020 on 8,372 M€. Viimei-
sin valtionosuusennuste on 9,016 M€. Rahoitustuottoja talousarvioon on kirjattu 
348.900 euroa. Tuloja kertyy tämän hetkisillä luvuilla reilut 300 t€ suunnitelmavuoden 
raamia enemmän. 
 
Menojen osalta toimintamenot ovat yhteensä 19,662 M€, jossa on nousua vuoden 
2019 talousarviosta noin 1,2 M€. Ostopalveluiden osuus kokonaismenoista on 58 %. 
Kunnan oman toiminnan osuus kunnan kokonaismenoista on noin 42 %. 
 
Suurimmat nousut ostopalveluissa toimintakuluissa on terveydenhuollossa, joka nou-
see 537 t€ (+10,0 %) ja sosiaalitoimessa, joka nousee 372 t€ (+7,6 %). SOTE-kulujen 
nousu on yhteensä 909 t€. Suurin nousu SOTE-palveluissa on ikäihmisten palveluis-
sa (+559 t€). 
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Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat 
5,265 M€ (+1,8 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolaitok-
sen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1,666 M€ (+2,0 %). Vesihuoltolaitok-
sen toimintamenot ovat 509 t€ (+5,1 %). Yleishallinnon toimintakulut ovat yhteensä 
851 t€, jossa nousua 144 t€ (+20,4 %). Yleishallinnon nousua selittää vuoden 2020 
avustuksen osuus kuntoilukeskuksesta 148.221 €. Ilman avustusta yleishallinnon 
toimintakulut laskisivat.  
 
Poistoja ei ole vielä tarkennettu vuodelle 2020. Poistot nousevat nykyisestä talousar-
vioversiosta ja täten huonontavat tulosta. Poistot tarkennetaan lopulliseen talousarvi-
oon. 

 
Evijärven kunnan talous ei ole tasapainossa, menot ovat tuloja suuremmat. Omaa 
toimintaa sopeuttamalla taloutta ei saada tasapainoon nykyisellä palvelu-, toiminta- ja 
kulurakenteella. Tärkeää on, että budjetti on realistinen. Jatkovalmistelussa talousar-
viota tulee tasapainottaa mahdollisuuksien mukaan. Paremman tasapainon saavut-
tamiseksi on etsittävä mahdollisia säästökohteita ja lisätuloja.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelun tilan-

teen tiedokseen ja ohjeistaa jatkovalmistelusta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: talousarvion valmistelutilanne merkittiin tiedoksi. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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213 § JÄSENEN VALITSEMINEN JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNA-
TUSYHDISTYKSEN VARAEDUSTAJAKSI ERONNEEN TILALLE 

Khall § 195 
4.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa Järvilakeuden kansalaisopiston kan-
natusyhdistyksen varaedustajana.  

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
 Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27 mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 

osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä.  

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Järvilakeuden kansalaisopiston 

kannatusyhdistyksen varaedustajan eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
 Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

 
Khall § 213 
25.11.2019  
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Järvilakeuden kansalaisopiston 

kannatusyhdistyksen varaedustajan eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
 Jari Anttikoski ehdotti, että Ann-Helen Mäkelä valitaan Järvilakeuden kansalaisopis-

ton kannatusyhdistyksen varaedustajaksi eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. Marja-Leena Kultalahti kannatti. Kukaan ei vastustanut. 

 
 Päätös: Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksen varaedustajaksi eron-

neen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin yksimielisesti Ann-Helen Mäkelä. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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214 § JÄSENEN NIMEÄMINEN LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN RAKENNUSTYÖ-
RYHMÄÄN 

Khall § 214 
25.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala  
 

Valtuuston 11.11.2019 § 50 hyväksymässä investointiosassa on varattu talousarvio-
vuodelle 2020 550.000 € ja taloussuunnitelmavuodelle 2021 700.000 € liikuntasalilaa-
jennuksen rakentamiselle. 
 
Liikuntasalilaajennuksen rakentamista varten tarvitaan työryhmä, joka lähtee suunnit-
telemaan liikuntasalilaajennuksen tarkempaa toteutusta. Työryhmän nimeää sivistys-
lautakunta.   
 
Sivistystoimi on pyytänyt, että kunnanhallitus valitsee keskuudestaan liikuntasalilaa-
jennuksen rakennustyöryhmään edustajansa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan edustajansa lii-

kuntasalilaajennuksen rakennustyöryhmään. 
 
Alina Niemi ehdotti, että kunnanhallituksen edustajiksi valitaan kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Jari Anttikoski ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen. Kukaan ei vastustanut 
ehdotusta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen liikuntasalilaajennuksen 

rakennustyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikosken ja kunnanjoh-
taja Teemu Kejosen. 
 
Merkitään: Mikko Rantalahti poistui klo 18.05. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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215 § EVIJÄRVEN KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA, RAHOITUS JA AVUS-
TUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2020 

Khall § 215 
25.11.2019 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 

 
Evijärven kunnostushanketta on toteutettu vuosina 2016 - 2019.  Kunta on varannut 
vuosittain hankkeeseen 50 000 euron määrärahan. Vuoden 2020 kunnan investoin-
tiohjelmassa on myös varattu 50 000 määräraha järven kunnostamiseen. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuosina 2017 - 2019 harkinnanvaraista 
valtionavustusta kunnostushankkeelle.  
 
Vuonna 2017 avustusta myönnettiin 59 500 euroa (7.7.2017 ja muutospäätös 
4.4.2018). ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti hankeaika oli 29.11.2016–
31.5.2018. Kokonaiskustannukset olivat 81 029 euroa, josta ELY:ltä saatu avustus oli 
40 514 euroa (50 %) 
 
ELY-keskuksen avustuspäätöksen (6.6.2018) ja muutospäätöksen (31.10.2018) mu-
kaisesti avustus oli 64 500 euroa vuonna 2018. Hankeaika oli 28.11.2017 – 
28.2.2019. Kokonaiskustannukset olivat 93 150 euroa, johon ELY:ltä saatu avustus 
oli 46 575 euroa (50 %). 
 
ELY-keskuksen 5.6.2018 avustuspäätöksen mukaisesti kunnostushanke on saanut 
vuodelle 2019 avustuksen 55 000 euroa. Hankeaika on 28.11.2018 - 31.1.2020.  
Hankkeen kokonaiskustannukset 110 000 euroa. Maksatusta haettava viimeistään 
28.2.2020 mennessä.  
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on menossa Vesiensuojelun Tehostamisohjel-
man mukainen avustuksen hakuaika 21.10. - 2.12.2019 vesistöjen kunnostuksiin.  
 
Evijärven kunnostushankkeelle on laadittu hankesuunnitelma vuodelle 2020, joka on 
käsitelty kunnostushankkeen ohjausryhmässä 13.11.2019. Suunnitelman mukaisten 
toimenpiteiden kustannusarvio vuonna 2020 on 110 000 euroa. Harkinnanvaraisen 
valtion avustuksen suuruus on 50 % kustannuksista.  
 
Evijärven kunnostushankkeen hankesuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ovat 
esityslistan liitteenä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta hakee Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselta vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaista valtionavustusta vuodelle 
2020 Evijärven kunnostukseen, hankesuunnitelman mukaisien toimenpiteiden toteu-
tukseen.  

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, puh. 044-3699 446, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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216 § OSALLISTUMINEN KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK UNESCON STATUKSELLE 
–HANKKEESEEN JA OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN 

Khall § 189 
6.11.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

”Hankehakemus UNESCOn Geopark -statuksen saamiseksi Lappajärvelle” 

 
Lappajärven kunnanhallitus on 8.10.2018 (§ 192) käsitellyt Hankehakemusta UNES-
COn Geopark -statuksen saamiseksi Lappajärvelle. Lappajärven kunnanhallitus on 
hyväksynyt hankkeen ja ehdottanut järviseudun muille kunnille: Alajärven kaupungille 
sekä Evijärven ja Vimpelin kunnille hankkeen toteuttamista yhdessä.  
 
Lappajärven kunnanhallituksen pykälätekstissä hanketta ja geopark-statuksen hake-
mista perusteellaan seuraavasti:  
 
”UNESCOn Geopark statuksen saamiseksi on tehty jo muutama vuosi töitä ja edel-
leen on menossa monia hankkeita, jotka tukevat tuota statuksen saamista. 
 
UNESCO asettaa 4 kriteeriä statuksen saamiseksi: 
 
1. Alue on tieteellisesti mielenkiintoinen ja tutkittu kohde. 
-Tämä kriteeri täytetään kirkkaasti. 
 
2. Alueella on jokin ”UNESCO Global Geoparks are managed by a body having legal 
existence recognized under national legislation. This management body should be 
appropriately equipped to address the entire area and should include all relevant lo-
cal and regional actors and authorities. A UNESCO Global Geopark should also have 
a corporate identity.” 
- eli hankkeella täytyy olla maakohtaisen lainsäädännön täyttävä hallinnoija. 
 
3. Alueella on huolehdittu näkyvyydestä. Koko alueen opastuskeskus maastossa ole-
vine opastuksineen ja reitteineen täytyy olla kunnossa. 
- Opastuskeskuksen saamiseksi on jo hanke meneillään ja opastus maastossa tulta-
neen huolehtimaan Järviseutu Seuran toimesta. 
 
4. Verkottuminen muiden Geoparkien kanssa. Maailmassa on hieman yli 100 
Geoparkia 
- joihinkin näistä on jo toimivat yhteydet. 
 
Tarkoitus on hakea Aisaparilta hankerahoitusta tuon kaiken edellä luetellun valmis-
tamiseksi siihen kuntoon, että hakemus UNESCOon voitaisiin lähettää jo seuraavas-
sa haussa ensi kevät-kesällä. Laskelmien mukaan syntyvät kustannukset palkkoi-
neen ja materiaaleineen olisivat 40.000,00 euroa.  
 
Aisaparilta haetaan 75 % avustusta ja loppuosa tulisi kunnilta eli yhteensä 10.000 €. 
Hanke on 2-vuotinen johtuen UNESCOn omista aikatauluista. Hankkeen tiimoilta on 
oltu yhteydessä Vimpelin ja Evijärven kuntiin sekä Alajärven kaupunkiin. Edellytykse-
nä Geopark-statuksen saamiseksi on, että hankkeen takana on yhtä kuntaa suurempi 
aluekokonaisuus.” 

 
Liitteenä UNESCOn kriteerit. 
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Lappajärveltä on saatu 1.11.2018 uutta tietoa hankkeeseen liittyen. Nyt hanketta ei 
oltaisi tässä muodossa hakemassa ja toteuttamassa. Geopark-kuvio etenee toteutu-
essaan valtakunnallisena hankkeena. Sen valmistelu ja toteutus ratkeavat myöhem-
min. Tässä vaiheessa ei ole tarpeen tehdä päätöstä hankkeen rahoituksesta mutta 
kunnan on hyvä ottaa myönteinen kanta hankkeeseen.   
 
Evijärven kunta suhtautuu Geopark-asiaan ja yhteisen hankkeen hakemiseen positii-
visesti. Evijärvi on kuitenkin hieman sivussa Kraatterijärvestä ja alueen ytimes-
tä/keskiöstä. Muut Järviseudun kunnat sijaitsevat Lappajärven rannalla. Evijärven 
kunta on myös alueen kunnista pienin.  
 
Seudullisen matkailun master planin keskiössä on Kraatterijärvi ja sen matkailullisen 
potentiaalin hyödyntäminen. Geopark-statuksen hakeminen ja Geopark-status toisi-
vat valtaisat mahdollisuudet hyödyntää Kraatterijärveä matkailullisesti suuresti nykyis-
tä enemmän paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.  
 
Geopark-status tukisi osaltaan Evijärven kuntastrategian, seutuyhteistyön ja seudulli-
sen matkailun master planin toteutusta. Lappajärven Geopark-status voi luoda mah-
dollisuuksia lisätä ja kehittää Evijärven matkailua. Hankkeessa on tärkeä löytää Evi-
järvelle kiinteät ja luontaiset yhtymäkohdat geopark-kokonaisuuteen. Kun Evijärvelle 
löydetään riittävän kiinteät ja luontaiset yhtymäkohdat kokonaisuuteen, niin varsinai-
seen geoparkkiin on perusteltua lähteä mukaan. Varsinaisesta geopark-statuksen 
hakemisesta ja siinä mukana olosta päätetään myöhemmin erikseen.    
 
Jos hankkeen kuntarahoitus olisi jaettu kuntien asukaslukujen suhteessa, niin mak-
suosuudet olisivat olleet 31.12.2017 asukaslukujen perusteella seuraavat: Alajärvi 
5.331,49 €, Evijärvi 1.354,69 €, Lappajärvi 1.701,63 € ja Vimpeli 1.612,19 €. 
 
Vimpeli on päättänyt (KH 22.10. § 213) olla mukana hankkeessa.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärvi suhtautuu positiivi-

sesti Lappajärven Geopark-alueen kehittämiseen ja statuksen hakemiseen. Mahdolli-
sesta Geoparkissa mukanaolosta ja rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen.   
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 216 
25.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala  
 

Evijärven kunta on ollut mukana kraatterijärven esiselvityshankkeessa, jonka perus-
teella on ELY-keskukselle 25.10.2019 jätetty hankehakemus UNESCOn Geopark –
statuksen saamiseksi Lappajärvelle. Hanketta hallinnoi Lappajärven kunta. Hanke on 
kaksivuotinen 2020 – 2021. Hankkeen kokonaiskustannus on 297 500 euroa, joka tu-
lee kokonaisuudessaan ELY-keskukselta. Kuntarahoitukselle ei näin ollen ole tarvet-
ta. 
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Lappajärven kunta on kirjeellä 20.11.2019 pyytänyt Evijärven kuntaa nimeämään 
edustajansa Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle –hankkeen ohjausryh-
mään. 
 
Oheismateriaalina Kraatterijärvi Geopark –esiselvityshankkeen raportti, Ely-
keskukselle jätetty hankehakemus ”Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle ja 
Lappajärven kirje ohjausryhmän jäsenen nimeämisestä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: 

1. Evijärvi osallistuu Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle –hankkeeseen  
2. nimetä Evijärven kunnan edustajan hankkeen ohjausryhmään ja, että 
3. Evijärven kunnan mahdollisesta Geoparkissa mukanaolosta ja sen mahdollisesti 

tarvitsemasta rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen.   
 
Jari Anttikoski ehdotti, että Evijärven kunnan edustajaksi valitaan kunnanjohtaja 
Teemu Kejonen. Marja-Leena Kultalahti kannatti. Kukaan ei vastustanut. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: Evijärvi osallistuu Kraatterijärven Geopark 
UNESCOn statukselle –hankkeeseen, hankkeen ohjausryhmään nimettiin yksimieli-
sesti kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja, Evijärven kunnan mahdollisesta Geoparkissa 
mukanaolosta ja sen mahdollisesti tarvitsemasta rahoituksesta päätetään myöhem-
min erikseen. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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217 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ TOIVOLA 52-402-3-84  

Khall § 98 
10.6.2019  Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 
  Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay on tehnyt Jarmo Pahkakankaan allekirjoitta-

mana ostotarjouksen kunnan omistaman kiinteistön Toivola 52-402-3-84, 4,57 heh-
taarin määräalasta hintaan 1.000 €/ha. Määräala on erillinen, kolmion muotoinen 
palsta, joka rajoittuu yhdeltä sivultaan kantatie 63:een. Määräala sijaitsee Haapajär-
venkylän alueella.  

 
Käytyjen neuvotteluiden perusteella kunta voi halutessaan poistaa määräalalla ole-
van puuston kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Määräala on tulossa yritystoiminnan käyttöön, mutta sieltä ei tulla louhimaan murs-
ketta yleiseen myyntiin. Määräalalta louhittava murske hyödynnetään alueella tarvit-
taviin pohjarakenteisiin 
 
Tarjouksen allekirjoittanut henkilö on vuonna 2013 ostanut kunnalta määräalan sa-
masta Toivola nimisestä kiinteistöstä samalla tarjouksen mukaisella hehtaarihinnalla. 
 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-

lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 

ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 

päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. 

Kuntastrategian päämäärä strategisen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta 
on kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteet elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta ovat että liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua yl-
läpidetään aktiivisesti, kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen. Lisäksi päätavoitteena on että maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön 
suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tuke-
vat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kauppakirja ja karttaote liitteenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten 

hankkimista varten. Jari Anttikoski kannatti. 
 
 Marita Huhmarsalo kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 

että ne jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian pöydälle jättöä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 
 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo) ja 6 EI-ääntä (Jari Antti-

koski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kul-
talahti). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 1-6. 
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 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten äänin 1-6. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165  
9.9.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Jarmo Pahkakankaan kanssa on käyty keskustelua kunnanhallituksen pyytämistä li-
säselvityksistä puhelimitse ja sähköpostitse. Saatujen vastausten mukaan maa-alaa 
tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. Maa-alan läpi kulkeva 
tie voidaan merkitä maa-alan rasitteeksi. Kunta voi halutessaan poistaa puuston 
maa-alalta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
Esityslistan julkaisun jälkeen on ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua, 9.9.2019 
klo 17.18, sähköpostilla kuntaan saapunut samaa määräalaa koskeva toinen tarjous. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että koska kyseisestä alueesta on tullut 
kilpaileva tarjous, kyseinen palsta laitetaan yleiseen myyntiin. Tasapuoliseen kohte-
luun perustuen palsta myydään tarjouskilpailun perusteella. Aapo Kirsilä kannatti Ant-
tikosken ehdotusta. 
 
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 Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ritala ja Huhmarsalo), 4 EI-ääntä (Kirsilä, 
Kultalahti, Niemi ja Anttikoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Anttikosken ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 2-4 (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin ja se myydään tar-
jouskilpailun perusteella.   

 
Khall § 180 
7.10.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Tilanne on muuttunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Edellisen kokouksen 
jälkeen määräalasta tarjouksen tehnyt toinen taho on ilmoittanut peruvansa tarjouk-
sen puhelimitse 24.9.2019 ja kirjallisesti 25.9.2019, joten määräalan yleiseen myyn-
tiin laitolle ei ole edellisessä kokouksessa esille tullutta perustetta. Näin ollen on pe-
rusteltua myydä määräala alkuperäisen tarjouksen ja ehdotuksen mukaisesti Jarmo 
Pahkakangas ja Kumppanit Oy:lle. 
 
Asiasta käytiin keskustelua puheenjohtajapalaverissa 24.9.2019. 
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Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:  

1. Peruu päätöksen § 165 (9.9.2019) määräalan yleiseen myyntiin laitosta tarjouskil-
pailun perusteella,  
2. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:lle 
myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 
kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 € liitteenä olevan kauppakir-
jan mukaisesti. 
 
Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti Jorma Tolosen ja Jari Anttikos-
ken kannattamana, että kunnanhallitus pysyy edellisessä kokouksessa tekemässään 
päätöksessä ja määräala laitetaan yleiseen myyntiin ja myydään yritystoimintaan tar-
jousten perusteella. Pohjahintana käytetään valtuuston määrittämää pohjahintaa. Il-
moitus myynnistä laitetaan 16.10 ilmestyvään Järviseudun sanomiin. 
 
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 Marja-Leena Kul-
talahden ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Satu Ritala) ja 4 EI-
ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski) ja 1 
TYHJÄ-ääni (Jukka Kuusela). 

 
Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus voitti äänin 2 (JAA) - 
4(EI) - 1(TYHJÄ). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus on tullut kun-

nanhallituksen päätökseksi äänin 2 – 4 – (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin 
ja se myydään tarjouskilpailun perusteella ehdotuksen mukaisesti.   

 
Merkitään: Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liit-
teenä) 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

Khall § 217 
25.11.2019   Valmistelijat: kunnaninsinööri Tuomo Saari ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen  

Kyseinen kiinteistö (Toivola 52–402-3-84) on tarjottu kunnanhallituksen päätöksen 
mukaisesti julkisesti myytäväksi yritystoimintaan. Ilmoitus on ollut nähtävillä kunnan 
www-sivuilla ja Järviseudun Sanomissa.  
 
Määräalan pohjahinta on ollut 8 220 euroa. Pohjahinta perustuu valtuuston 
(22.2.2006 § 8) vahvistamiin kunnan metsäalueiden myyntiehtoihin. Pohjahinta sisäl-
tää maapohjan ja puuston. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja lohkomis-
kustannuksista.  
 
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kuntaan 31.10.2019 klo 14 mennessä kirjallises-
ti. Tarjoukseen tuli sisällyttää mihin yritystoimintaan tarjoaja aikoo kiinteistöä käyttää. 
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Tarjouskirjeet avattiin avauskokouksessa 4.11.2019 klo 19.17–19.26. Määräaikaan 
mennessä tarjouksia saapui kaksi. Tarjoajat ovat Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy ja Jar-
mo Pahkakangas ja kumppanit Ay. 
 
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy tarjoaa kiinteistöstä 8 900 euroa ja ilmoitti käyttävänsä 
kiinteistöä tarvittaessa maa-ainesten varastointipaikkana tai metsäenergian ja sellu-
puutavaran varastointialueena.  
 
Jarmo Pahkakangas jätti kirjeen, jossa ilmoitti antavansa lisätiedot sähköpostitse. 
Sähköpostitse Pia Pahkakangas ilmoitti Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay:n puo-
lesta, että Jarmo Pahkakangas katsoo aiemmin kiinteistöstä jättämänsä tarjouksen 4 
570 euroa olevan edelleen voimassa. Aiemmin saadun vastauksen mukaan maa-
alaa tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. 

 
 Ehdotuksena on, että kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. 
 

Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 

myydä Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 kiin-
teistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräalan korkeimman tarjouksen tehneelle   
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy:lle hintaan 8 900 € liitteenä olevan kauppakirjan mukai-
sesti. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että: ”kunnanhallitus hylkää kun-
nanjohtajan ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneuvotte-
lut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määräalasta 
Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai ilman 
puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 
työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-
Suomessa. 
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Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  

 
Satu Ritala kannatti Kattilakosken ehdotusta. Jari Anttikoski ja Marja-Leena Kultalahti 
kannattivat 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 Kattilakosken eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Jari 
Anttikoski) ja 3 EI-ääntä (Markus Kattilakoski, Satu Ritala ja Jorma Tolonen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan 3-3 on puheenjohtajan äänen 
ratkaistessa kunnanjohtajan pohjaehdotus tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-

sen päätökseksi äänin 3-3, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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218 § ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN VUONNA 2017 HYVÄKSYTYN 
PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN  

Khall § 218 
25.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 
 Pelastuslain 379/2011 sekä pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksen 10.10.2019 § 

39 mukaisesti Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää kuntien lausuntoa Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuonna 2017 hyväksytyn palvelutasopäätöksen voi-
massaoloajan jatkamisesta vuoden 2020 loppuun. 

 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on 10.10.2019 käsitellyt vuodelta 
2017 olevaa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä. Palvelutaso-
päätöksen voimassaoloaika on kirjattu loppuvaksi vuoden 2018 loppuun, koska tuol-
loin oletuksena oli, että vuoden 2019 alusta olisi tullut voimaan SOTE- ja maakunta-
uudistuksen mukainen palvelutasopäätös. SOTE- ja maakuntauudistuksen jäätyä to-
teutumatta, on palvelutasopäätöksen uusiminen ja päivittäminen aloitettu itsenäisenä 
työnä. 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on aloittanut palvelutasopäätöksen 
valmistelun. Sisäministeriön johdolla on pelastustoimessa tehty paljon pelastuslaitos-
ten välistä yhteistyösuunnittelua tavoitteena valtakunnallisesti mahdollisimman yh-
denmukainen palvelutasopäätös. Asiasta on pidetty pelastuslaitosten, sisäministeriö 
ja aluehallintovirastojen yhteisiä seminaareja, joissa on saatu uutta tietoa palveluta-
sopäätösten yhtenevästä rakenteesta ja odotettavissa onkin pelastuslaitosten yhtei-
siä linjauksia. Myös palvelutasopäätösten voimassaoloaika on tavoitteena saada 
mahdollisimman yhdenmukaiseksi. 
 
Edellä olevista syistä johtuen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on ko-
kouksessaan 10.10.2019 päättänyt, että Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen 
4.7.2017 hyväksytyn palvelupäätöksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun 
saakka ja haluaa kuulla alueen kuntia ennen jatkamisen hyväksymistä. 
 
Kuntien lausuntoa on pyydetty 6.12.2019 mennessä. 
 
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kuulemispyyntö. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Evijärven kunnalla ei ole 

huomauttamista Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen 4.7.2017 hyväksytyn palvelu-
päätöksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2020 loppuun saakka. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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219 § OIKAISUVAATIMUS HENKILÖJAOSTON PÄÄTÖKSEEN § 11/10.10.2019 

Khall § 219  
4.11.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Teknisen toimen toimistosihteeri on tehnyt oikaisuvaatimuksen henkilöstöjaoston 
päätökseen 10.10.2019 § 11. 
 
Henkilöstöjaoston pykälässä käsiteltiin teknisen toimiston toimistosihteerin kirjelmää 
koskien virheellisen tiedon korjaamista pöytäkirjaan ja tehtäväkohtaisen palkan tarkis-
tamista. Teknisen toimiston toimistosihteeri kirjoittaa, että henkilöstöjaostossa 
11.6.2019 § 9 (koulusihteerin palkan vahvistaminen) on lukenut väärin, että teknisen 
toimen toimistosihteeri kuuluisi toimistohenkilöiden luokittelussa luokka 3= tavan-
omaiset ammattitehtävät. Koulusihteerin työnvaativuus on arvioitu kuuluvaksi sihtee-
rien vaativuusluokittelussa ryhmään 3 kuuluvaksi. Lisäksi teknisen toimen toimistosih-
teeri vaatii kirjelmässään tehtäväkohtaisen palkkansa korottamista työnsä vaativuutta 
vastaavaksi. 
 
Henkilöstöjaosto totesi (10.10.2019 § 11), että teknisen toimen toimistosihteeri kuuluu 
toimistotehtävien ryhmittelyssä ryhmään 2 vaativat tai laajat ja monipuoliset ammatti-
tehtävät, kuten aiemmin on päätetty ja päätti yksimielisesti, ettei perustetta teknisen 
toimen toimistosihteerin palkan nostamiselle ole.  
  
Kunnassa on toteutettu TVA-prosessi 2015–2016, jossa toimistoalan vaativat ammat-
titehtävät ja ammattitehtävät palkkahinnoittelukohdan (01TOI060) alle kuuluvat tehtä-
vät on henkilöstöjaoston 10.3.2016 (§ 6) päätöksen mukaisesti jaoteltu neljään tehtä-
väryhmään: 1. vaativimmat ja vastuullisimmat ammattitehtävät, 2. vaativat tai laajat ja 
monipuoliset ammattitehtävät, 3. tavanomaiset ammattitehtävät ja 4. muut toimisto-
alan ammattitehtävät. 
 
Oikaisuvaatimuksessa teknisen toimen toimistosihteeri kirjoittaa, että hänelle tällä 
hetkellä maksettava tehtäväkohtainen palkka on sama kuin alempaan palkkaryhmään 
kuuluvalla koulusihteerillä. Edelleen teknisen toimen toimistosihteeri arvostelee kir-
jelmässään sitä, ettei vaativampaa työtä tekevä saa samaa palkkaa kuin vähemmän 
vaativaa työtä tekevä työntekijä sekä korostaa olleensa Evijärven kunnan palveluk-
sessa lähes 40 vuotta ja tekevänsä vaativaa työtä. 
  
Kunnan palkkausjärjestelmässä henkilöstön kokonaispalkka muodostuu työnvaati-
vuuden arvioinnin (TVA) mukaan määritellystä tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdolli-
sesta työkokemuksesta kertyvästä kokemuslisästä sekä mahdollisista henkilökohtai-
sista lisistä. 
  
Kunnan palkkausjärjestelmässä tehtäväkohtainen palkka perustuu arvioituun työn 
vaativuuteen. Lähes 40 vuoden työkokemus kunnassa on arvostettavaa. Työehtoso-
pimuksen mukaan työkokemus vaikuttaa tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetta-
viin kokemuslisiin. Näiden erien lisäksi kokonaispalkassa voi olla henkilökohtaisia li-
siä. Palkkauksen ohella on hyvä muistaa, että pitkän työkokemuksen omaavalla hen-
kilöllä on enemmän vuosilomaa kuin lyhemmän työkokemuksen omaavalla henkilöllä.  
Teknisen toimen toimistosihteerin tehtävän vaativuus ei ole lisääntynyt aiemman 
työnvaativuuden arvioinnin tekemisen jälkeen, joten perustetta palkankorottamiseen 
ei ole. teknisen toimen toimistosihteerille on myönnetty henkilökohtainen lisä 35 eu-
roa henkilöstöjaostossa 18.2.2019 (§ 1). 



EVIJÄRVEN KUNTA 25.11.2019 340 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Koulusihteerin työnvaativuuden arviointi (TVA) on toteutettu koeajan loppupuolella 
marraskuussa 2019. Koulusihteerillä on neljä eri työpistettä, joissa hän työskentelee 
ennakkoon sovitusti. Tehtävässä tulee hallita useiden eri ohjelmistojen käyttäminen 
sekä sopeutua jatkuviin muutoksiin työympäristössä. Työnkuva on hyvin laaja ja mo-
nipuolinen sisältäen muun muassa rehtoreiden avustamista ja koulun henkilöstöön 
liittyvien päätösten valmistelua sivistystoimenjohtajalle. 
 
TVA on käyty yhdessä läpi myös koulusihteerin kanssa. Tehdyn työn vaativuuden ar-
vioinnin (TVA) ja koeajan aikana tarkentuneen työnkuvan perusteella, on perusteltua 
sijoittaa koulusihteeri palkkahinnoittelukohdan (01TOI060) ryhmään 2. vaativat tai 
laajat ja monipuoliset ammattitehtävät. Henkilöstöjaostoon 25.11.2019 ehdotus on, 
että koulusihteeri kuuluu tehtäväryhmään 2. Tämän mukaan teknisen toimen toimis-
tosihteeri ja koulusihteeri kuuluvat samaan palkkahinnoittelukohtaan. 
 
Teknisen toimen toimistosihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2.170,41 €/kk, lisäksi 
hänelle maksetaan ikälisää 173,63 €/kk, määrävuosilisää 59,20 €/kk ja henkilökoh-
taista lisää 59,24 €/kk. Kokonaispalkka on 2.462,48 €/kk. 
 
Koulusihteerin koeaika päättyy 31.11.2019. Koeaikana 1.8.2019–30.11.2019 koulu-
sihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2.062,42 €/kk ja lisäksi hän saa työkokemusli-
sää 164,99 €/kk. Kokonaispalkka on 2.227,41 €/kk. 
  
Koeajan päättymisen jälkeen koulusihteerin tehtäväkohtainen palkka on 1.12.2019 

alkaen 2.170 €. Lisäksi hän saa työkokemuslisää 8  % (173,60 €). Kokonaispalkka on 

2.343,60 €. 

Teknisen toimen toimistosihteerillä on hieman korkeampi kokonaispalkka kuin koulu-
sihteerillä. Työnvaativuuden arvioinnin perusteella molempien tehtäväkohtainen palk-
kaus on hyvin linjassa kunnan muun samaan palkkaryhmään kuuluvien toimistohen-
kilöstön kanssa. 
 
Kuntalain § 134 mukaan kunnanhallituksen alaisen jaoksen päätöksestä tehdyn oi-
kaisuvaatimuksen käsittelee kunnanhallitus. 
 
Oikaisuvaatimus oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.   

 
 Perustelu: Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty laillisuusvirhettä, päätös on syntynyt 

laillisessa järjestyksessä, henkilöstöjaosto ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin 
eikä henkilöstöjaosto ole ylittänyt toimivaltaansa. 

 
 Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy oi-

kaisuvaatimuksen. Jorma Tolonen kannatti Kattilakosken ehdotusta. Jari Anttikoski 
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 Kattilakosken eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
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Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Satu 
Ritala ja Jari Anttikoski) ja 2 EI-ääntä (Markus Kattilakoski ja Jorma Tolonen).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 4-2.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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220 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 220 
25.11.2019 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 
 56 Linja-autokuljetus TYKY-iltapäivään Alajärvelle 
 58 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 162 Asuntohakemus 
 163 Seppo Jokisuun irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta 
 166 Asuntohakemus 
 167 Asuntohakemus 
 168 Asuntohakemus 
 169 Asuntohakemus 
 170 Asuntohakemus 
 173 Asuntohakemus 
 180 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 595 Samuli Murtomäen palkkaaminen määräaikaiseksi koulunkäynnin ohjaajaksi 
 604 Vuoden 2020 kalenteritilaus 
 605 Kaasupullojen hankinta keskikoululle 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
 7 Kirjaston poikkeukselliset aukioloajat joulukuussa 2019 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-

tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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221 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 221 
25.11.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 1.11., 5.11, 12.11. ja 19.11 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 10/2019, 

29.10.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista 11/2019 liittei-

neen, 12.11.2019 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 11/2019 liittei-

neen, 12.11.2019 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista 12/2019 liittei-

neen, 19.11.2019 
7. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus, pöytäkirja 

10/2019, 19.11.2019 
8. Kauhavan kaupunki, elämänlaatulautakunta, ptk ote § 55, Etsivän nuoriso-

työn toimintakertomus ajalta 1.8.2018 – 31.7.2019, 13.11.2019 
9. Kauhavan kaupunki, elämänlaatulautakunta, ptk ote § 56, Etsivän nuoriso-

työn avustushakemuksen hyväksyminen ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021, 
13.11.2019 

10. Kauhavan kaupunki, elämänlaatulautakunta, ptk ote § 57, Etsivän nuoriso-
työn toimintasuunnitelma ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020, 13.11.2019 

11. Seinäjoen kaupunki, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto, 
pöytäkirja 3/2019, 26.9.2019 

12. EP:n liitto, maakuntavaltuusto, esityslista liitteineen 2/2019, 2.12.2019 
13. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 9/2019, 21.10.2019 
14. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista liitteineen 10/2019, 18.11.2019 
15. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja, 7/2019, 5.11.2019 
16. EP:n liitto, yhteenveto Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaoh-

jelman luonnoksen lausunnoista 
17. EPSHP, hallitus, esityslista liitteineen, 25.11.2019 
18. EPSHP, jäsenkuntalaskutus 10/2019 
19. Eskoo, kuntayhtymän valtuusto, esityslista liitteineen 3/2019, 15.11.2019 
20. Eskoo, kuntayhtymän valtuusto, pöytäkirjan ote § 25 Määrärahamuutokset 

vuodelle 2019, 15.11.2019 
21. Eskoo, kuntayhtymän valtuusto, pöytäkirjan ote § 26 Peruspääomalle 

maksettava korko, 15.11.2019 
22. Eskoo, kuntayhtymän valtuusto, pöytäkirjan ote § 27 Talousarvio 2020 ja 

taloussuunnitelma 2021 – 2022 liitteineen, 15.11.2019 
23. Evijärven terveysasema ja vanhusten palvelukeskus, suunnittelukokous 

nro 1, 2 ja 3, pöytäkirjat 
24. Kuntatyönantajat, yleiskirje 12/2019, Vuoden 2020 hyväksytyt ammattiyh-

distyskoulutukset, 21.11.2019 
25. Aluehallintovirasto, Ympäristösuojelulain mukainen päätös, LSSA-

VI/9635/2019, 26.11.2019 
26. Tukes, varauspäätös, VA2019:0067, 13.11.2019 
27. EPOELY, Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen, Mast-

backan tuulivoimapuisto, Pedersöre, EPOELY/1925/2019, 15.11.2019 
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28. TE-palvelut, Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta, EPOE-
LY/2026/2017, 18.11.2019 

29. VM, Valtionavustuksen myöntäminen Suomi.fi – viestit palvelun käyttöön-
ottoon, VN/11580/2019, 6.11.2019   

30. Kuntaliitto, Yleiskirje, Perusteettomia lainauskorvausvaateita kuntien kir-
jastoille 13/2019, 20.11.2019 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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222 § MUUT ASIAT 

Khall § 222 
25.11.2019 
 

1. Hallintosäännön päivityksen ja valtuustotason tavoitteiden määrittelyn hallituksen 
valmistelutyöpaja 3.12 klo 18.00 

2. Alueellinen valmiusharjoitus 26.-28.11.2019 
3. Työterveyshuollon toiminta alkaa päiväkodin lisäsiivessä joulukuun alusta alkaen 
4. Päiväkodin rakennuttamishankkeen eteneminen 
5. Kulunvalvonnan / työaikakirjanpidon päivittäminen 
6. Valtuustoaloitteiden eteneminen 

a. hyötykäyttöasema 
b. osallistava budjetointi 

7. Linjaus kunnan vuokra-asuntoja koskien (tulossa hallitukseen) 
8. Linjaus käytöstä poistetun Lahdenkylän koulurakennuksesta (tulossa hallituk-

seen) 
9. Keskustelua hallituksen roolista 
10. Seuraava KH:n kokous 9.12.2019 klo 17.00  
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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 207 – 212, 217, 220 - 222 
 
 

 

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

 
Pykälät 213 – 216 ja 218 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 

 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

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

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

Pykälät 213 – 216 ja 218 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 

päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 

Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-

minen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät 219                                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 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 / 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelin-

numero, 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) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 

voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 

 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


