
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 17.8.2020    
Kunnanhallitus 

                PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2020  
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
  17.8.2020 klo 17.35 – 19.04 
  

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnantalo, valtuustosali  

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Jari Anttikoski 
Markus Kattilakoski 
Aapo Kirsilä 
Marja-Leena Kultalahti  
Alina Lehto 
Satu Ritala 
Jorma Tolonen 

 
puheenjohtaja 
jäsen                                 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 

Läsnä 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
- 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Teemu Kejonen, kunnanjohtaja, esittelijä poistui § 125 käsittelyn 

ajaksi klo 18.17-18.20 

Päivi Lappinen, sivistystoimen johtaja, pöytäkirjan pitäjä 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri 
Rita Haapasaari, valtuuston II varapuheenjohtaja 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 107 

 
ASIAT 

 
§§ 107 - 129 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 109 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Jari Anttikoski 
puheenjohtaja 

 
 
 
 Päivi Lappinen 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä 17. päivänä elokuuta 2020 
     
 
Alina Lehto                              Satu Ritala 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille  .8.2020 
 
 
Mikko Huhtala 
hallintopäällikkö 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 17.8.2020 182 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

Sisällysluettelo 

107 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ............................................................. 184 

108 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ....................................................................... 184 

109 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA .................................................................... 184 

110 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN ..................................... 185 

111 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2020 - 30.6.2020 ...................................................... 186 

112 § KUNNAN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2020 TILANTEEN MUKAAN ........ 187 

113 § ERON MYÖNTÄMINEN JORMA TOLOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ ...... 188 

114 § VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN ERONNEEN TILALLE ............................ 189 

115 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN ERONNEEN TILALLE 
SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA ......... 190 

116 § JÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE .......................................................................................................................... 192 

117 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE .......................................................................................................................... 193 

118 § JÄSENEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖTOIMIKUNTAAN ERONNEEN TILALLE 194 

119 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN HENKILÖSTÖJAOSTOON ERONNEEN TILALLE
 ......................................................................................................................................... 195 

120 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ASUNTO OSAKEYHTIÖ EVIJÄRVEN AALLON 
YHTIÖKOKOUKSIIN ERONNEEN TILALLE .................................................................. 196 

121 § LIITTYMINEN 86/63 ALUEKEHITYS RY:N PERUSTAJAJÄSENEKSI ................ 197 

122 § EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN MUUTOS ........................................................... 199 

123 § SILLANKORVAN VUOKRASOPIMUS ................................................................. 204 



EVIJÄRVEN KUNTA 17.8.2020 183 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

124 § TAIDETILA TIIRAN JA LAUTAKUNTIEN HUONEEN KÄYTTÖ 
KANSALAISOPISTON KURSSEILLA LUKUVUONNA 2020 – 2021 ............................. 206 

125 § ERON MYÖNTÄMINEN KUNNANJOHTAJA TEEMU KEJOSELLE .................... 207 

126 § KUNNANJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN ............................................ 208 

127 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .................................. 209 

128 § ILMOITUSASIAT ................................................................................................... 211 

129 § MUUT ASIAT ......................................................................................................... 213 

 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 17.8.2020 184 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

107 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 107 
17.8.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
108 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 108 
17.8.2020 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 pöydälle seuraavat 
pykälät: kokouksen pöytäkirjan pitäjän nimeäminen, eron myöntäminen kunnanjoh-
taja Teemu Kejoselle ja Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen, kokousasiat otetta-
vaksi esityslistalle.  

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti ottaa pöydälle tuodut asiat päätettäväkseen: kokouk-
sen pöytäkirjan pitäjän nimeäminen pykälänä 110; eron myöntäminen kunnanjohtaja 
Teemu Kejoselle pykälänä 125 sekä Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen pykälänä 
126. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen esityslistan tehdyin lisäyksin. 

 

109 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 109 
17.8.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Lehto ja Satu Ritala. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Lehto ja Satu Ritala. 
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110 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN 

Khall § 110 
17.8.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnan hallintosäännön mukaan hallintopäällikkö toimii kunnanhallituksen 
pöytäkirjan pitäjänä. Hallintopäällikkö on estynyt osallistumaan kokoukseen, joten ko-
koukselle on valittava pöytäkirjanpitäjä. Sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen toimii 
kokouksen pöytäkirjanpitäjänä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Päivi Lappisen tämän kokouksen 
(kunnanhallitus 17.8.2020) pöytäkirjanpitäjäksi. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
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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111 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2020 - 30.6.2020 

Khall § 111 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 laadintaohjeiden mukaan kun-
nan taloudesta tehdään laajemmat osavuosiraportit hallitukselle ja valtuustolle huhti-
kuun ja elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi tiedoksi tuodaan puolen vuoden toteuma 
kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 
30.6.2020.  
 
Toteumaraportti 1.1. – 30.6.2020 oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa valtuus-
tolle tiedoksi talouden toteuman kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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112 § KUNNAN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2020 TILANTEEN MUKAAN 

Khall § 112 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 

 
Kunnalla oli 30.6.2020 erääntyneitä saatavia yhteensä 41 417,96 € seuraavasti: 

 
 30.6.2018 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2020 

Yleislaskut 3 684,44 € 2 911,08 € 3 736,95 € 6 404,95 € 3 232,95 € 

Vuokrat 4 958,23 € 8 586,66 € 6 049,54 € 13 522,96 € 8 747,23 € 

Sivistystoimen laskut 5 562,71 € 5 125,59 € 3 862,51 € 5 604,09 € 3 783,01 € 

Vesilaskut 12 801,92 € 34 070,23 € 10 707,77 € 41 067,31 € 25 654,77 € 

Vesihuollon laskut 18,96 € 18,96 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 

YHTEENSÄ 27 026,26 € 50 712,52 € 24 356,77 € 66 599,31 € 41 417,96 € 

 
Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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113 § ERON MYÖNTÄMINEN JORMA TOLOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 113 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi 1.7.2020 alkaen. Hän on toiminut kunnan valtuutettuna, kunnan-
hallituksen 2. varapuheenjohtajana, valtuuston vaalilautakunnassa, keskusvaalilauta-
kunnan varajäsenenä, kiinteistötoimikunnassa ja henkilöstöjaoston varajäsenenä 
sekä varaedustajana Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiökokouksissa. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jorma Toloselle eron valtuustosta ja 
valtuuston valitsemista kunnan luottamustehtävistä, 

2. myöntää Jorma Toloselle eron kiinteistötoimikunnasta, sekä henkilöstöjaoksen 
varaedustajan ja Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiökokouksen varaedustajan teh-
tävistä.  

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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114 § VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN ERONNEEN TILALLE  

Khall § 114 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa kunnanvaltuutettuna. 
 
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu toimestaan luopuneen val-
tuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai 
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan-
valtuuston puheenjohtaja kutsuu varavaltuutettu Anssi Saaren valtuutetuksi Jorma 
Tolosen sijaan. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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115 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN ERONNEEN TILALLE 
SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Khall § 115 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

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

  

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

 

1. jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain mää-

räykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-

kunimi@evijarvi.fi 
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116 § JÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE 

Khall § 116 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa valtuuston vaalilautakunnassa. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan. 
  
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon tasa-arvo-
lain säädökset. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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117 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE 

Khall § 117 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
  

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa keskusvaalilautakunnan kuudes va-
rajäsen. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan varajäsenen eronneen tilalle ottaen 

huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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118 § JÄSENEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖTOIMIKUNTAAN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 118 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
  

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa kiinteistötoimikunnan jäsen. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2017 (§ 210) nimennyt Kiinteistötoimikunnan 
valtuustokaudeksi. Kiinteistötoimikunta on nimetty erityisesti valmistelemaan kiinte-
ään omaisuuteen liittyviä asioita lukuun ottamatta normaaleja tonttikauppoja.   

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kiinteistötoimikuntaan jäsenen 
eronneen tilalle. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti, että kiinteistötoimikuntaan eronneen tilalle valitaan Matti 
Saari. 

 
Päätös: Kiinteistötoimikuntaan eronneen tilalle valittiin yksimielisesti Matti Saari. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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119 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN HENKILÖSTÖJAOSTOON ERONNEEN TILALLE 

Khall § 119 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa henkilöstöjaoston varajäsen. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

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

 
Hallintosäännön 8 § mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenten kes-
kuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaostoon varajäsenen 
eronneen tilalle. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti, että henkilöstöjaostoon varajäseneksi eronneen tilalle va-
litaan Markus Kattilakoski. 

 
Päätös: Henkilöstöjaoston varajäseneksi eronneen tilalle valittiin yksimielisesti Mar-
kus Kattilakoski. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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120 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ASUNTO OSAKEYHTIÖ EVIJÄRVEN AALLON 
YHTIÖKOKOUKSIIN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 120 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa kunnanhallituksen varaedustaja 
Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiökokouksissa. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

 
Evijärven kunta omistaa yhden asunnon ja autokatospaikan hallintaan oikeuttavat 
osakkeet Asunto Oy Evijärven Aallosta. Kunnan tulee nimetä edustajansa kiinteistö-
osakeyhtiön yhtiökokouksiin. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 28 mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osak-
kaana tai jäsenenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää varaedustajan Asunto Oy Evijär-
ven Aallon yhtiökokouksiin eronneen tilalle. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti, että varaedustajaksi Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiöko-
kouksiin eronneen tilalle valitaan Juha Vinkanharju. 

 
Päätös: Varaedustajaksi Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiökokouksiin valittiin yksimie-
lisesti Juha Vinkanharju. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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121 § LIITTYMINEN 86/63 ALUEKEHITYS RY:N PERUSTAJAJÄSENEKSI 

Khall § 121 
17.8.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Ylivieskan kaupunginhallitus on päättänyt Ylivieskan osallistumisesta perustajajäse-
nenä uuteen kantatie 86/63 edunvalvonnan ja alueen kehittämisen tueksi perustetta-
vaan yhdistykseen ja on esittänyt, että muut kantatie 86/63 vaikutusalueen kunnat 
ilmoittavat osallistumisestaan yhdistykseen 31.8.2020 mennessä. 
 
Kantatien 86/63 alueen kunnat ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä ja viimeisimpänä 
jättäneet LVM:lle esityksen kantatien numeroinnin yhtenäistämisestä ja tien luokituk-
sen nostamisesta valtatieksi. Parhaillaan laaditaan valtakunnallista 12-vuotista liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmaa, jota näiden esitysten toimeenpano odottaa. Suunnitel-
man on tarkoitus sisältää toimenpideohjelma, mihin kirjataan sekä valtion ja kuntien 
toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskeva rahoitusohjelma. Suunnitelmasta on 
tarkoitus päättää keväällä 2021. Yhteistä vaikuttamista ja edunvalvontaa tarvitaan. 
 
Perustettavan yhdistyksen erityisenä tavoitteena on jäsenkuntien, elinkeinoelämän, 
aluekehitysviranomaisten ja muiden viranomaisten yhteistyönä edistää kantatien vai-
kutusalueen kehittymisen edellytyksiä, alueyhteistyötä ja edunvalvontaa. Yhdistys voi 
pitää yllä keskustelussa kantatien 86/63 tarvittavia välttämättömiä parannushankkeita 
(kuten kapea ja mutkainen Ina-Kaustinen väli) sekä hoitaa kantatien alueen edunval-
vontaa ja kehittämistä myös laajemmin. Yhdistys voi esimerkiksi laatia ja koordinoida 
kehittämisohjelmia sekä hankkeita, selvittää eri rahoitusmahdollisuuksien hyödyntä-
mistä, ohjata ja neuvoa alueen toimijoita, pitää kokouksia sekä järjestää jäsenkunnille 
ajankohtaisseminaareja, tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa eri kehittämis-
hankkeissa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja, pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin ja 
osallistua yhteistoimintaan, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä edustaa jäseniään. 
 
Yhdistystä perustettaessa allekirjoitetaan perustamisasiakirja, johon liitetään yhdis-
tyksen säännöt. Liitteenä on luonnos yhdistyksen säännöiksi. Ylivieska, Oulainen ja 
Sievi ovat ainakin lähdössä yhdistyksen perustajajäseniksi. Yhdistyksen varsinaisiksi 
jäseniksi voivat liittyä kantatien vaikutusalueella sijaitsevat kunnat ja kannattajajäse-
niksi voivat liittyä kuntien omistamat elinkeinoyhtiöt sekä muut yhdistyksen vaikutus-
alueella sijaitsevat yritykset ja yhteisöt. Kuntien jäsenmaksu määräytyy kunnan asu-
kasluvun mukaan. Evijärven osalta jäsenmaksu on enintään 400 euroa vuodessa. 
 
Evijärven kuntastrategiassa strategisen painopistealueen asuminen ja hyvinvointi: 
turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alla 
on yhdeksi päätavoitteeksi kirjattu: Kunnan tieverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla 
tuetaan ja kehitetään koko kuntaa. Strategian toimenpideohjelmassa on tämän tavoit-
teen alle kirjattu toimenpiteenä mm. ”Tiestön kunto on tärkeää. Kunta ajaa aktiivisesti 
ELYn tieverkon parantamista, erityisesti Evijärvelle kiertoliittymää kt63 ja kt68 risteyk-
seen sekä kt63 välin Ina-Kaustinen parannusta ja oikaisua.” Kantatien 63 kehittämi-
seen liittyvät toimet tukevat laajasti kuntastrategian sekä asumisen ja hyvinvoinnin 
kokonaisuuden toteutusta. Liittyminen aluekehitys ry:n jäseneksi tukee vahvasti Evi-
järven kuntastrategian toteutusta ja alueen sekä tiestön kehittämistä. 
 
Asia on ollut esillä kunnanhallituksen kokousten muissa asioissa ja siihen on suhtau-
duttu myönteisesti. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta liittyy 86/63 aluekehitys ry:n perustajajä-
seneksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi


EVIJÄRVEN KUNTA 17.8.2020 199 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

122 § EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN MUUTOS 

Khall § 25 
10.2.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Lappajärven ja Evijärven yhteinen voimassa oleva säännöstelylupa on myönnetty 
vuonna 1991 ja tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 1995 korkeimman hallinto-oikeuden 
käsittelyn jälkeen. Nykyisen säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyö-
hyke, jolla järven pinta on pyrittävä pitämään. Kesäaikana tavoitevyöhyke on N60-jär-
jestelmässä korkeusvälillä +61,60…+61,75 m. Luvan mukainen alaraja on N60 +61,40 
m ja yläraja N60 +62,15 m. Keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun puolivälistä al-
kaen maaliskuun loppuun mennessä välille +61,45…+61,55 m. Oheismateriaalina ole-
vassa kuvassa 1. on esitetty Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio. 
 
Evijärven vedenkorkeutta on pidetty 2000-luvun alkupuolelta lähtien paljolti noin 5-10 
cm säännöstelyluvassa määrätyn tavoitevyöhykkeen yläpuolella Evijärven kuntalaisten 
toivomuksesta. Luvan mukaisia varsinaista ylärajaa ei kuitenkaan ole ylitetty. Keväällä 
2018 palattiin lupapäätöksen mukaiselle tavoitevyöhykkeelle, jota useat kuntalaiset, 
mökkiläiset ja järven käyttäjät pitävät liian matalana. 
 
ELY-keskus, Evijärven kunta ja alueen osakaskunnat (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kir-
konkylä ja Jokelankylä) ovat keväästä 2018 lähtien selvittäneet mahdollisuutta hakea 
säännöstelylupaan sellaista muutosta, jolla tavoitevyöhyke ja muut säännöstelyrajat 
nostettaisiin vastaamaan pitkään vallinnutta säännöstelykäytäntöä. ELY-keskus toimisi 
luvanhakijana, koska nykyinen säännöstelylupa on ELY-keskuksella. Jos lupamuu-
tosta haetaan, niin asian ratkaisee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kuultuaan 
ensin kaikkia asianosaisia.  
 
Evijärven kunta, alueen viisi osakaskuntaa (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kirkonkylä ja 
Jokelankylä) sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus neuvottelivat kesäkuussa 2018 Evi-
järven säännöstelystä ja perustivat säännöstelyn suunnittelutyöryhmän. Neuvottelujen 
perusteella päädyttiin selvittämään tavoitevyöhykkeen mahdollista nostoa. Evijärven 
kunnostusta edistävä KOHO-hanke laati säännöstelyä koskevan kyselyn, joka lähetet-
tiin järven vedenpinnan noston vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille hei-
näkuussa 2018. Kyselyn tulosten perusteella 85 % vastanneista kannatti Evijärven ve-
denpinnan nostoa. Elokuussa 2018 Evijärvellä järjestettiin myös yleisötilaisuus, jossa 
säännöstelyn mahdollista muutosta esiteltiin paikallisille.  
 
Suunnittelutyöryhmä päätyi kyselyn vastausten ja yleisötilaisuuden palauteen perus-
teella selvittämään muutosta, jolla Evijärven säännöstelyn tavoitevyöhykkeen ala- ja 
ylärajaa korotettaisiin 10 cm nykyisistä rajoista. Myös säännöstelyn ala- ja ylärajaa 
nostettaisiin 10 cm. Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 
tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuttaisi Evijärven ylä- tai tai alapuolisille 
vesistöalueille.  
 
Jos järven keskivedenkorkeuteen haetaan lupamuutosta, tulee aluehallintovirastolle 
esittää mitä hyötyjä ja haittoja lupamuutoksesta aiheutuisi. Evijärven vedenpinnan 
nosto parantaisi järven käyttömahdollisuuksia ja edistäisi rantojen virkistysmahdolli-
suuksia. Myös järven talven aikaisen happitilanteen ja mm. kalojen elinolosuhteiden 
oletetaan parantuvan järven vesitilavuuden lisääntyessä. Virkistyskäyttöhyödyt ja luon-
nontaloudelliset hyödyt vaikuttavat merkittävästi kuntalaisiin, mökkiläisiin ja kaikkiin jär-
ven käyttäjiin. Näitä hyötyjä on vaikeaa arvioida rahassa. 
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Toisaalta järven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen ai-
heuttaisi kapean rantakaistaleen jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla 
peltojen vettymistä. Maatalouden harjoittajilta on tullut vastustusta säännöstelyn muut-
tamiseen. Vedenpinnan nostosta aiheutuvat vahingot on arvioinut ELYn kustannuk-
sella Maveplan Oy. Metsille ei katsottu koituvan korvattavaa haittaa ja tonttialueilla hyö-
dyn katsottiin olevan vettymishaittaa suurempi.  Peltomaan osalta Maveplan Oy mää-
ritteli veden alle jäävän rantakaistaleen ja vettyvien alueiden pinta-alat. Järven ran-
nasta pysyvästi veden alle arvioitiin jäävän noin metrin levyinen kaistale. Peltojen 
osalta määriteltiin vettymisvyöhykkeen ulottuvan 1,2 m tulevan tavoitevyöhykkeen ylä-
rajan yläpuolelle eli laskennallinen vettymisen yläraja oli N60 +63,05 m. Alavien peltojen 
kuivatussyvyyden arvioitiin pienevän 10 sentillä.  
 
Maveplan Oy:n tekemässä vahinkoarviossa vettymisvahinkojen korvaus oli 800 €/ha, 
joka on 10 % arvioidusta täyden kuivatussyvyyden omaavan pellon arvosta (8000 
€/ha). Pysyvästi veden alle jäävä rantakaistale luokiteltiin joutomaaksi, jonka arvoksi 
on arvioitu 100 €/ha. Pysyvästi veden alle jäävät alueet esitettiin vesilain säädösten 
mukaisesti korvattavaksi 1,5-kertaisena. Laskettujen korvausten yhteismäärä oli vahin-
koarviossa noin 250 000 €.  
 
Mahdollista lupahakemusta varten pyydettiin rantakiinteistöjen omistajilta ja vettymis-
vaikutusalueen kiinteistönomistajilta suostumusta säännöstelyluvan muuttamiseen. 
Vettyvien peltoalueiden ja veden alle jäävien peltoalueiden omistajien suostumuslo-
makkeen yhteydessä lähetettiin laskelmat kyseisen peltoalueen vettymiskorvauksista. 
Veden alle jäävät alueet olisivat suurelta osin osakaskuntien omistuksessa. Kaikki Evi-
järven rantojen osakaskunnan ovat tehneet päätöksen suostua vedenpinnan nostoon 
ilman korvauksia. Osakaskunnat ovat nähneet, että hankkeesta syntyvä hyöty on hait-
toja suurempi. Myös osa yksityisistä henkilöistä on ilmoittanut luopuvansa mahdolli-
sesta korvauksista. Runsaasta tuhannesta suostumuslomakkeesta 52 % on palautettu 
ja maanomistajat ilmoittivat suostuvansa hankkeeseen. Kiinteistöistä, joilla on vettyviä 
peltoalueita, 48 % on ilmoittanut suostuvansa veden pinnan nostoon ja pinta-alasta 
mitattuna suostuvien osuus on 44 %.  
 
Evijärven eteläpuoleisten alueiden viljelijöille on järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta 
vedenpinnan tavoitevyöhykkeen mahdollisesta nostosta ja mahdollisuudesta tehdä 
alueelle peltojen kuivatuspumppaamoja. Paikalla olleet viljelijät pitivät nykyisen luvan 
mukaista säännöstelyä tyydyttävänä eivätkä kannattaneet säännöstelyluvan muutosta. 
Viljelijöiden toiveesta Evijärven eteläpuolisten peltoalueiden kuivatuksen parantami-
sesta pumppaamojen avulla teetettiin ELYn kustannuksella Maveplan Oy:llä yleissuun-
nitelma korkeuskäyrän N60 +63,00 m alapuolella sijaitseville peltoalueille. Tehtyjen ar-
vioiden mukaan Kirsinpäkin pumppaamon valuma-alue olisi 115 ha, pumppaamo to-
teutettaisiin kahdella 7 kW pumpulla ja kustannusarvio toimenpiteille on 256 000 € (alv 
0 %). Varispuron/Väämosanojan pumppaamoiden valuma-alue olisi 74 ha ja kustan-
nusarvio 128 000 € (alv 0 %). Isonnevanojan pumppaamon valuma-alue olisi suuruu-
deltaan 17 ha ja kustannusarvio 55 500 € (alv 0 %). Vastaavasti vettymiskorvaukset 
kyseisille alueille olisivat: Kirsinpäkin alue: 52 800 €, Varispuron/Väämosanojan alue: 
23 200 € ja Isonnevanoja: 9 600 €.  
 
Koska pumppaamojen rakentamiskustannukset Evijärven eteläpuolisille peltoalueille 
olisivat noin viisinkertaiset verrattuna kyseisille alueille laskettuihin vettymiskorvauk-
siin, pumppaamojen rakentaminen ei tässä hankkeessa ole taloudellisesti perusteltua. 
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Muilla pienemmillä peltoalueilla Evijärven ranta-alueilla pumppaamot olisivat suh-
teessa tätäkin kalliimpia. Halutessaan viljelijät voivat toteuttaa pumppaamoja omana 
hankkeenaan, sillä suunnitellut pumppaamot parantaisivat kyseisten peltojen viljelyolo-
suhteita selvästi nykyistä paremmiksi. ELY-keskukselta voi mahdollisesti saada tukea 
tällaiseen hankkeeseen.  
 
Nyt esillä olevan Evijärven säännöstelyluvan muutoksen jälkeen Evijärven vedenpinta 
olisi melko lähellä sitä mitä se on 2000-luvulla pääosin ollut. Tavoitevyöhykkeen sekä 
säännöstelyn ylä- ja alarajan taso lupamääräyksissä nousisivat 10 cm. Ennen uuden 
säännöstelyn aloittamista alavien peltoalueiden ja veden alle jäävien alueiden kiinteis-
tönomistajille maksettaisiin niille lasketut kertakorvaukset lukuun ottamatta niitä alu-
eita, joiden omistajat ovat luopuneet korvauksista. Evijärven kunta ja Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus ovat alustavasti sopineet, että ne yhdessä osallistuisivat säännös-
telyn muutoksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lopullinen kustannusjako tarkentuu myö-
hemmin, jos hanke etenee. 
 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt Evijärven kunnan kantaa Evijärven sään-
nöstelyluvan muutoksen hakemisesta aluehallintovirastolta. Säännöstelyn muutosten 
tarkoituksena on muuttaa säännöstelylupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta 
säännöstelykäytäntöä. Evijärven säännöstelyn ylä- ja alarajoja sekä veden tavoite-
vyöhykettä nostettaisiin 10 cm. Ely-keskus toivoo kunnan vastausta helmikuun 2020 
loppuun mennessä.   
 
Evijärven kunta on viime vuosina panostanut merkittävästi Evijärven kunnostukseen. 
Kuntastrategian mukaisesti asumisen ja hyvinvoinnin yhtenä päätavoitteena on, että 
kunnan viihtyisyyttä lisätään vesistöjen kunnostuksella. Näin luodaan edellytyksiä Evi-
järven nykyistä monipuolisemmalle käytölle ja hyödyntämiselle kunnan vahvuusteki-
jänä. Säännöstelyluvan muutos tukee vahvasti tätä tavoitetta. Kuntastrategian toimen-
pideohjelmassa on järven pitkäjänteisellä kehittämisellä ja kunnostuksella lisätty viih-
tyisyyttä, parannettu Evijärven kuntoa ja lisätty järven hyödyntämismahdollisuuksia 
KOHO-hankkeella. Maatalous on merkittävä elinkeino Evijärvellä ja elinkeinojen edis-
täminen sekä elinkeinotoiminnan edellytysten luominen on kunnassa tärkeää myös 
kuntastrategian perusteella. 
 
Säännöstelyluvan muutoksesta käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on haettu 
mahdollisimman hyvää kompromissia, joka tukee sekä Evijärven viihtyisyyttä ja moni-
puolista hyödyntämistä sekä ranta-asumista ja mahdollistaa maatalouden elinkeinojen 
harjoittamisen mahdollisimman hyvin. Maatalouteen ja erityisesti maanviljelyyn veden-
pinnan nostosta aiheutuu vettymishaittoja, joiden vuoksi perusteita 10 cm suurempaan 
vedenpinnan korotukseen ei ole nähty olevan. 10 cm korotus säännöstelylupaan on 
kunnan kokonaisedun mukainen hyvä kompromissi. Käytännössä tämä muutos vaki-
naistaa jo aiempina vuosina ylläpidetyn vedenpinnan tason luvan mukaiseksi. 
Kunnan kanta Evijärven säännöstelyn muutokseen liittyen on katsottu niin merkittä-
väksi asiaksi, että valtuusto ottaa kantaa säännöstelyluvan muuttamiseen. 
 
ELYstä on tulossa kuntaan kannanottopyyntö lähiaikoina myös Kerttuanjärven sään-
nöstelyn mahdolliseen muutokseen liittyen. Kerttuanjärven säännöstelyluvan muutta-
misesta on käyty vastaavaa keskustelua kuin Evijärven säännöstelyluvasta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päät-
tää Evijärven kunnan kannasta Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen 
aluehallintovirastolta. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi tai kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 
550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 6 
17.2.2020 Oheismateriaalina valtuustolle nykyinen ja mahdollinen uusi säännöstelykaavio. 
 
 Pertti Vesala ehdotti Keskustan valtuustoryhmän kantana, että valtuusto päättää Evi-

järven kunnan kannaksi, ettei muutosta säännöstelyyn haeta. Jari Anttikoski kannatti 
Vesalan ehdotusta. 

 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että valtuusto päättää Evijärven kunnan kannaksi sään-

nöstelyluvan muutokseksi, että Evijärven ehdotonta ylä- ja alarajaa sekä tavoite-
vyöhykkeen ylä- ja alarajaa nostetaan kymmenellä sentillä. Lasse Vertanen ja Jarkko 
Pahkakangas kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua eh-
dotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Pertti Vesa-
lan tekemää Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kan-
nattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti 
Holm, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Erkki Latukka, Pasi Mäntylä, 
Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala ja Juha Alkio) ja 5 EI-ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas, Lasse Vertanen ja Anssi 
Saari).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Pertti Vesalan / Keskustan valtuustoryhmän ehdo-
tus on tullut valtuuston päätökseksi äänin 12 - 5. 

 
Khall § 122 
17.8.2020 Valmistelija: Hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Kuntaan on 10.8.2020 saapunut Kuntalain 94 pykälän mukainen pyyntö ylimääräisen 
kunnanvaltuuston kokouksen järjestämiseksi koskien Evijärven kunnan kantaa Evijär-
ven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen Aluehallintovirastolta. 
 
Kuntalain 94 pykälän 2. momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle vähintään 
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällai-
nen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Kunnanhallituksen on, kuntalain 93 pykälän mukaan, valmisteltava valtuustossa käsi-
teltävät asiat. 
 
Järven säännöstelyrajojen nostamiseksi on jätetty myös valtuustoaloite 15.6.2020 
kunnanvaltuustossa. Valtuustoaloitteessa esitetään järven säännöstelyrajojen nosta-
mista kymmenellä sentillä vastaamaan käytännössä pitkään vallinnutta vedenpinnan 
tasoa. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven säännöstelyn 
suunnittelutyöryhmä kutsutaan kiireellisesti koolle valmistelemaan asiaa. 

Markus Kattilakoski ilmoitti olevansa esteellinen, osallisuusjäävi. Samalla todettiin, 
että läsnäolijoissa on myös muita esteellisiä ja näin ollen kunnanhallitus ei ole asi-
assa päätösvaltainen.  

Päätös: Asia jätettiin pöydälle, koska kunnanhallitus ei ollut asiassa päätösvaltainen. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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123 § SILLANKORVAN VUOKRASOPIMUS 

Khall § 123 
17.8.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus päätti 3.2.1016 (§ 10) vuokrata Sillankorvan leirintäalueen KPH Servi-
celle. Käytännössä Sillankorvassa leirintäaluetoimintaa ovat harjoittaneet Kaj Hauta-
keto ja Jaana Podlineva. Ensimmäinen KPH Servicen kanssa tehty vuokrasopimus 
kattoi vuoden 2016 sekä optiomahdollisuudet vuosille 2017 ja 2018. Tuolloin vuokra 
yhdestä vuodesta oli 1.000 € + alv 24 %. 
 
Loppuvuodesta 2017 käytiin vuokralaisen kanssa neuvotteluita vuokrasopimuksen 
jatkosta ja uudistamisesta. Tuolloin vuokraaja ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa Sillan-
korvan vuokraamista ja esitti 3 vuoden vuokrasopimusta. Kunnanhallitus päätti 
6.11.2017 (§ 243) vuokrasopimuksen uudistamisesta 3 vuoden mittaiseksi (2018–
2020), lisäksi uuteen sopimukseen on määritelty yksi optiovuosi (2021). 
 
Kunta on viime vuosina panostanut vuosittain Sillankorvan leirintäalueen käytettävyy-
den ja viihtyisyyden parantamiseen käyttötaloussuunnitelmassa. Alueelle on tehty pa-
rannuksia myös investointiohjelmassa (mm. päärakennuksen pesu- ja pukuhuonei-
den saneeraus). Alue onkin viime vuosina kehittynyt ja myös vuokralainen on omilla 
toimillaan tehnyt parannuksia niin alueen kehittämiseen kuin viihtyisyyden lisäämi-
seen. Vuokralainen on käyttänyt rakennusten sisustamiseen merkittävän määrän 
omaa rahaa, joka osoittaa vuokralaisen pitkäjänteistä sitoutumista alueeseen ja sen 
kehittämiseen. Kunnan Sillankorvan leirintäalueella tekemät parannustoimet olivat 
perusteena vuokran korotukseen tämän hetkiseen vuonna 2017 hallituksessa päätet-
tyyn vuokrasopimukseen. Vuonna 2018 vuokra oli 1.500 € + alv 24 %, vuonna 2019 
1.750 € + alv 24 % ja vuonna 2020 2.000 € + alv 24 %. Optiovuoden 2021 vuokraksi 
on määritelty myös 2.000 € + alv 24 %. 
 
Yhteistyö vuokralaisten kanssa on kunnan näkökulmasta toteutunut pääosin hyvin. 
Vuosittain on vuokralaisten käyty kehityskeskustelu miten vuosi on mennyt ja miten 
aluetta kehitetään tulevana vuonna. Vuokralainen on panostanut merkittävästi 
SOME-markkinointiin ja toiminnasta on tullut pitkälti positiivista palautetta. Sillankorva 
on yksi tärkeä matkailutoimija Evijärvellä, se kerää vuosittain merkittävän määrän vie-
railijoita. Sillankorvan leirintäalue on myös mukana Kraatterijärven toimijat ry:n seu-
dullisessa matkailuyhteistyössä. 
 
Vuokrauksen jatkosta on käyty keskustelua useassa kunnanhallituksessa muissa asi-
oissa ja viimeisimpänä Kaj Hautaketo oli 29.6.2020 esittelemässä Sillankorvan asioita 
kunnanhallituksessa. Esittelyssä käytiin läpi miten vuokralainen on kehittänyt aluetta 
ja lisäksi on käyty läpi vuokralaisen toiminnasta tulleita positiivisia ja negatiivisia pa-
lautteita. Vuokralaisen toiveena on mahdollisimman pitkä jatkosopimus, se voisi olla 
muotoa toistaiseksi voimassaoleva tai ainakin viiden vuoden mittainen määräaikainen 
vuokrasopimus. Hallituksen keskustelussa päädyttiin siihen, että kunnan ja vuokralai-
sen kannalta paras vaihtoehto on uusia vuokrasopimus toistaiseksi voimassaole-
vaksi. Se mahdollistaa vuokralaiselle alueen kehittämisen pitkäjänteisesti. 
 
Vuokralaisen kanssa on käyty keskustelua myös mahdollisesta vuokrankorotuksesta. 
Viesti on ollut se, että isoon vuokrankorotukseen ei ole mahdollisuutta ja mahdollinen 
isompi korotus on pois alueen kehittämisestä. Pieni korotus on mahdollinen ja se voi 
toteutua indeksikorotuksella. 
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Pykälän oheismateriaaliksi tuleva vuokrasopimus jaetaan hallitukselle sähköpostilla.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä toistaiseksi voimassaole-
van vuokrasopimuksen Sillankorvan leirintäalueesta KPH Service Oy:n kanssa oheis-
materiaalina olevan vuokrasopimuksen mukaisilla ehdoilla. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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124 § TAIDETILA TIIRAN JA LAUTAKUNTIEN HUONEEN KÄYTTÖ KANSALAISOPIS-
TON KURSSEILLA LUKUVUONNA 2020 – 2021 

Khall § 124 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Järvilakeuden kansalaisopisto on hakenut käyttöoikeutta Taidetila Tiiraan sekä kun-
nantalon kokoushuoneeseen lukuvuodelle 2020 -2021 kurssien järjestämistä varten. 
Maalauspäivät Taidetila Tiirassa 24. – 25.9.2020 klo 10.00 – 15.00. Kunnantalon ko-
koushuoneessa kokoontuu syys- ja kevätlukukaudella tuolijumpparyhmä torstaisin klo 
11.15 - 12.00.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan Taidetila Tiiran sekä lauta-
kuntien huoneen käyttöön Järvilakeuden kansalaisopistolle opiston kurssien järjestä-
miseksi. Vuokrat peritään kansalaisopiston esityksen mukaisesti. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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125 § ERON MYÖNTÄMINEN KUNNANJOHTAJA TEEMU KEJOSELLE 

Khall § 125  
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Kunnanjohtaja Teemu Kejonen on irtisanoutunut 17.8.2020 päivätyllä kirjeellään kun-
nanjohtajan virasta 1.11.2020 alkaen toiseen virkaan siirtymisen johdosta. 
 
Hallintosäännön 40 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää eron myöntämi-
sestä kunnanjohtajalle. 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää eron Teemu 
Kejoselle kunnanjohtajan virasta 1.11.2020 alkaen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kunnanjohtaja Teemu Kejonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 
 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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126 § KUNNANJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN 

Khall § 126 
17.8.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanjohtaja Teemu Kejonen on irtisanoutunut kunnanjohtajan virasta 1.11.2020 
alkaen. 
 
Hallintosäännön 35 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä on valita 
viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, ju-
listaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran ha-
ettavaksi 3.9.2020 klo 12.00 mennessä. 
 
Hakuilmoitus kokonaisuudessaan julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla ja 
työvoimahallinnon internetsivuilla. Lisäksi lyhennetty hakuilmoitus julkaistaan Ilkka-
Pohjalaisessa, Keski-Pohjanmaassa sekä Kuntalehden verkkosivuilla. 
 
Hakuajan päättymisen jälkeen seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa valitaan 
kunnanjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun kutsuttavat.  
 
Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle, koska lista kunnanjohtajan 
lkelpoisuusehdoista annettiin vasta kokouksessa. Ehdotusta ei kannatettu. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä. 
 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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127 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 127 
17.8.2020 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 

35 Antti Förstin siirtäminen sivistystoimen koulunkäynninohjaajan tehtävistä teknisen 
toimen kiinteistönhoitajaksi 

  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
87 Asuntohakemus 
88 Asuntohakemus 
89 Asuntohakemus 
96 Virkavapaahakemus 
97 Päiväkoti Tuulentuvan siistijän virkavapaan sijainen 
98 Vuoden 2020 asfalttiurakoitsijan valinta 
102 Koulukeskuksen keittiölaitteiden toimittajan valinta 
105 Asuntohakemus 

   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
260 Lukion ja keskikoulun yhteisen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkavaalin 
vahvistaminen 
261 Opintovapaan myöntäminen 
264 Määräaikaisen luokanopettajan tehtävän jatkaminen 
269 Sijaisen ottaminen kirkonkylän kouluun 
275 Alueellisen joukkoliikenne- ja henkilökuljetussuunnitelma –tarjouksen hyväksy-
minen Evijärven kunnan osalta 
276 Korvaus käsityötuntien pitämisestä 

 
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 2 Vuosiloman vahvistaminen kunnanjohtaja Teemu Kejoselle 
 3 Virkavapaan myöntäminen kunnanjohtaja Teemu Kejoselle 
 4 Vuosiloman vahvistaminen kunnanjohtaja Teemu Kejoselle 
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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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128 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 128 
17.8.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 17 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 24.6.2020 ja 1.7.2020 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 7/2020, 

16.6.2020 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 8/2020 liitteineen, 

28.7.2020 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 9/2020 liitteineen, 

11.8.2020 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kesäkuun 2020 tulos ja suoritevertailu 

6/2020 
7. EPSHP, jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 6/2020 ja 7/2020 
8. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 7/2020 liitteineen, 15.6.2020 
9. Eskoo, valtuusto esityslista 2/2020, 7.8.2020 
10. Eskoo, valtuusto, tiedote kuntayhtymän johtajan valinnasta, 7.8.2020 
11. Valtioneuvosto, päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston 

päätöksen muuttamisesta, 528/2020 
12. VM, kirje, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi-

nen vuonna 2020, 4.8.2020, VN/13684/2020 
13. VM, muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 

2020, 7.8.2020, VM/14481/2019 
14. STM, kuntainfo 6/2020, Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten 

henkilösuojainten korvauskäytännöt Covid-19-epidemien yhteydessä, 
30.6.2020 

15. STM, kuntainfo 7/2020, Sosiaali- ja terveysministeriön määräykset, ohjeet 
ja suositukset koronavirusepidemian johdosta, 13.7.2020 

16. OPM, Varhaiskasvatuksen muutokset voimaan 1.8.2020, VN/16494/2020 
17. EPOELY, päätös, luonnonsuojelualueen perustaminen, 1.7.2020, 

EPOELY/817/2020 
18. EPOELY, Lausunto pilaantuneen maan kunnostuksesta koulukeskuksella, 

9.7.2020, EPOELY/1342/2020 
19. EPOELY, Ilmoitus kohteen tietojen päivittämisestä Maaperän tilan tietojär-

jestelmään, 9.7.2020, EPOELY/42/2020 
20. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva viikot 31 ja 32 – Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskus, 10.8.2020 
21. TE-palvelut, tiedote, Muutoksia työllistämisvelvoitteeseen ajalla 1.7.-

31.12.2020 
22. AVI, Tiedote, Etsivän nuorisotyön ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön 

vahvistamiseen 12 miljoonaa euroa osana koronatilanteen jälkeistä elvy-
tystä, ESAVI/8697/03.04.00/2020, 26.6.2020,  

23. LSSAVI, päätös, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/8823/2020, 1.7.2020 

24. LSSAVI, ohjauskirje kunnille ja sote-kuntayhtymille matkustusrajoitusten 
lieventyessä, LSSAVI/9833/2020, LSSAVI/9841/2020, 17.7.2020 

25. LSSAVI, Ilmoitus, Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen anta-
misen koko palvelutoiminnan lopettaminen, LSSAVI/9648/2020, 20.7.2020 
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26. LSSAVI, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
van luvan muuttaminen, LSSAVI/10228/2020, 31.7.2020 

27. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, V/18420/2020, 1.7.2020 

28. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
V/18420/2020, 1.7.2020 

29. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, V/23174/2020, 1.7.2020 

30. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
V/23174/2020, 1.7.2020  

31. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
van luvan muuttaminen, V/24361/2020, 3.7.2020 

32. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
van luvan muuttaminen, V/23402/2020, 13.7.2020 

33. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
van luvan muuttaminen, V/26137/2020, 24.7.2020 

34. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan 
toimipaikan lopettaminen, V/26652/2020, 29.7.2020 

35. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkami-
sesta, V/24904/2020, 30.7.2020 

36. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
V/24904/2020, 30.7.2020 

37. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi-
paikan osoitteenmuutos ja toimintakuntien muutos, V/26228/2020, 
10.8.2020 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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129 § MUUT ASIAT 

Khall § 129 
17.8.2020 
 1. Talousarvion valmistelun aikataulu. 
 2. Keskusteltiin pesulan vuokrasopimuksesta. 
 3. Kunnan edustajat kunnan omistamien taloyhtiöiden hallituksissa. 

4. Lahdenkylän koulurakennuksen tarjouskilpailu Huutokaupat.comissa on päättynyt. 
5. Evijärven säännöstelytyöryhmän kokoontuminen ja asian käsittelyn aikataulu. 
6. Hyötykäyttöaseman asfaltointi. 
7. Hyötykäyttöaseman sijoitusvaihtoehtojen vertailu. 
8. Vesijohtotyömaaurakan valmistuminen. 
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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: 107 – 112, 113 kohta 1, 114 – 117, 122, 126 – 129 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 113 kohta 2, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125 
 

 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: 113 kohta 2, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät: 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

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

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


