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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 1 
22.3.2021  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 16.3.2021 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 17.3.2021. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 16.3.2021.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on     16    valtuutettua ja 0 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 2 
22.3.2021 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
 Pertti Vesala ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Anttikoski ja Heta-Mari 

Hernesniemi 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Anttikoski ja Heta-Mari Hernesniemi. 
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3 § KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENNUKSEN URAKOITSIJOIDEN 
VALITSEMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN  

Tekla § 5 
9.3.2021  Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa Kirkonkylän koulun liikuntasalin laa-

jennukseen. Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa talousarviovuodelle 2021 
700 000 € ja talousarvion suunnitelmavuodelle 2022 520 000 €. Kunnan oman rahoi-
tuksen lisäksi Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta 
624 000 €.  

 
 OKM:n avustuksen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun mennessä ja selvitys hank-

keesta on tehtävä 30.6.2023 mennessä. 
  

Liikuntasalin laajennus on kilpailutettu jaettuna urakkana, joten tarjoukset on pyydetty 
seuraavista erillisurakoista: 
Rakennusurakka, joka on myös pääurakka. Sähköurakka, putkiurakka sekä ilman-
vaihto- ja automaatiourakka.  
 
Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä julkisessa HILMA-kilpailutuska-
navassa. 
 
Tarjousten jättöaika päättyi perjantaina 19.2.2021 klo 12:00. Annetut tarjoukset eri 
urakoihin olivat:  

 
Rakennusurakasta tehdyt tarjoukset:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sähköurakasta tehdyt tarjoukset:  
 
 
 
 
 

Yksi tarjouksista tuli tarjousten jättöajan jälkeen, eikä sitä huomioida tarjousten vertai-
lussa. 

 
Putkiurakasta tehdyt tarjoukset: 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Reijo Palosaari Oy 1 634 657 € 

Rakennus-Korpela OY 1 726 200 € 

Rakennusliike Hernesniemi Oy 1 830 000 € 

Ab Tallqvist Infra Oy 1 837 000 € 

Rakennusliike M.Ranta Oy 1 858 000 € 

Sakela Rakennus Oy 1 880 000 € 

Latovarjo Yhtiöt Oy 1 951 400 € 

Jake Rakennus Bygg Oy 1 975 000 € 

Suomen Maastorakentajat Oy 1 997 000 € 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Evijärven Sähköpalvelu Oy 237 770 € 

Oulun Loistosähkö Oy 268 000 € 

Mesiel Oy 272 600 € 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Putkiasennus Velj. Kataja Oy 149 000 € 

Talotekniikka Koivuluoma Oy 186 666 € 
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Ilmanvaihto- ja automaatiourakasta tehdyt tarjoukset: 
 

Yksi ilmanvaihto- ja automaatiourakkaan tehdyistä tarjouksista ei ollut  
tarjouspyynnön mukainen. 

 
Kilpailutettu rakennusurakka ei sisällä liikuntasalin lattiapinnoitetta, vaan tilaaja kilpai-
luttaa lattianpinnoitteen erillisenä kilpailutuksena. Lattiapinnoite on suunniteltu olevan 
nykyaikainen ja monikäyttöinen pinnoite puu-lattian asemesta.   

 
Liikuntasalin laajennuksen eri urakoista tehdyt edullisimmat tarjoukset ovat yhteensä 
2 115 227 € alv 0 %, jonka lisäksi erillishankintana kilpailutettavan lattiapinnoitteen 
kustannusarvio on 150 000 € alv 0 %. Näin ollen liikuntasalin laajennuksen rakenta-
miskustannukset ovat yhteensä 2 265 227 €.  
 
Talousarvion investointiosaan varatut rahat, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avus-
tus liikuntasalin laajennushankkeelle ovat yhteensä 1 844 000 €, joten tällä hetkellä 
talousarvion investointiosassa hankkeelta puuttuu kunnan rahoitusta 421 000 €. 

 
Liikuntasalin laajennuksen ensimmäinen kustannusarvio oli 1,8 M€, johon Opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustusta saataisiin 30 %. Tämän perusteella valtuusto päätti 
11.11.2019 §:ssä 50 varata rahaa liikuntasalin laajennukselle talousarvion investointi-
osaan vuodelle 2020 550 000 € ja suunnitelmavuodelle 2021 700 000 €, eli yhteensä 
1,25 M€.  
 
Liikuntasalin laajennuksen tarkempi rakennusosittain laskettu kustannusarvio valmis-
tui 7.1.2020. Rakennusosittain lasketun kustannusarvion mukaan hankkeen koko-
naiskustannukset ovat arvioitua suuremmat eli 2,1 M€. Uusi tarkempi kustannusarvio 
piti sisällään toteutuksen lisäksi myös kaiken suunnittelun. 
 
Kustannusarvion tarkenuttua valtuusto päätti lisämäärärahasta kokouksessaan 
17.2.2020 §:ssä 5. Kyseisessä pykälässä valtuusto hyväksyi hankkeelle esitetyn tila-
ohjelman, jonka mukaan hanke toteutetaan kerrosalaltaan noin 1481 m²:n suurui-
sena. Valtuusto päätti lisäksi lisätä liikuntasalin laajentamiseen suunnitelmavuodelle 
2021 varattua määrärahaa 220 000 €:lla siten, että investointiin varattiin määrärahaa 
vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 1 470 000 €. (v.2020 550 000 €, v.2021 920 000 €) 
 
Liikuntasalin laajennuksen arkkitehtisuunnitelmien lisäksi muu rakennuksen tekninen 
suunnittelu käynnistettiin kesällä 2020 sen jälkeen, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön 
7.5.2020 antama myönteinen avustuspäätös oli kuntaan saatu.  

LVI-Tekniikka Viita Oy 186 750 € 

Are Oy 196 000 € 

LVI-asennus Kujala Oy 198 000 € 

T:mi Mika Puotinen 204 700 € 

Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0 % 

Are Oy 96 800 € 

Ab G.Koskela Oy 99 870 € 

LVI-Tekniikka Viita Oy 116 800 € 

Talotekniikka Koivuluoma Oy 118 600 € 

PSL Nykänen Oy 119 000 € 

Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy 124 800 € 

T:mi Kauhavan IV-palvelu 143 300 € 
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Tekninen suunnittelu toteutui pääosin loppuvuoden 2020 aikana.  
 
9.11.2020 valtuuston kokouksessa linjattiin, ettei liikuntasalin laajennuksen rakenta-
mista aloiteta vuonna 2020 talvea vasten, vaan rakentamisen aloitus siirretään alka-
vaksi vuoden 2021 keväällä. Saman kokouksen §:ssä 46 talousarvion investointi-
osaan liikuntasalin laajennukselle varatut käyttämättömät rahat vuodelta 2020 
(520 000 €) kohdistettiin liikuntasalin laajentamiseen suunnitelmavuodelle 2022.  
 
Talousarvion investointiosan valmistelun yhteydessä vuodelle 2021 ja suunnitteluvuo-
sille 2022 ja 2023 sattui kuitenkin erhe. Talousarvion investointiosan valmistelu tehtiin 
aikaisemman käytännön tapaan, edellisvuoden investointiosan pohjalta, johon ei ollut 
päivittynyt valtuuston 17.2.2020 § 50 päättämä 220 000 €:n lisämääräraha. Erheen 
seurauksena investointiohjelman valmistelu eteni päätöksenteossa teknisestä lauta-
kunnasta aina valtuustoon saakka liikuntasalin laajennuksen osalta riittämättömillä 
rahasummilla, joten valtuusto päätti 9.11.2020 §:ssä 46 varata liikuntasalin laajennus-
hankkeen rakentamiselle vuodelle 2021 rahaa uudelleen vain 700 000 € ja suunnitel-
mavuodelle 2022 520 000 €. 

 
Liikuntasalin laajennuksen urakkatarjousten ylittäessä varatut rahat, järjestettiin 
1.3.2021 valtuuston, hallituksen ja teknisen lautakunnan iltakoulu. Iltakoulussa kes-
kusteltiin hankkeen rakentamisvaiheen aloittamista huomioiden talousarvioon varattu-
jen rahojen määrä, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus ja arvioitua suu-
remmat kustannukset.  
 
Liikuntasalin laajennushankkeen kustannukset, sekä erhe talousarvion investointi-
osan laadinnassa tuli kokonaisuudessaan esille urakkatarjousten vertailun ja iltakou-
lun jälkeen.  

 
Huomioiden hankkeen kokonaiskustannusten ylitys, esitettiin iltakoulun keskuste-
luissa mielipiteitä liikuntasalin laajennuksen rakentamisen puolesta ja sitä vastaan. 
Koulukeskuksen rehtorit muistuttivat kuitenkin koko hankkeen lähtökohdan, eli sen 
ettei nykyistä opetussuunnitelmaa voida nykyisillä koulun sisäliikuntatiloilla toteuttaa. 
Liikunnan opetuksen tavoitteet voimassa olevassa opetussuunnitelmassa painottavat 
monipuolista ja motivoivaa liikuntaan kasvattamista. 
 
Perusopetuslain 30. pykälän (muutettu 642/2010) mukaan opetukseen osallistuvalla 
on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta 
sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Edel-
leen 30. pykälän mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voi-
daan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 
 
Nykyinen liikuntasali soveltuu kokonsa puolesta vain yhdelle opetus ryhmälle kerral-
laan. Koulukeskuksessa on Kirkonkylän koulussa, Keskikoulussa ja Lukiossa yh-
teensä noin 20 opetusryhmää.  
 
Keskimäärin opetusluokalla on 2 - 3 vko tuntia liikuntaa. Liikuntasalia tarvitaan 20 
kertaa 2.5 vuosivko tuntia. Tämä on 50 tuntia viikon aikana. Oppilailla on maksimis-
saan 6 tunnin päiviä ja pienimmillä oppilailla on päivän pituus 4h. Näin ollen 24 tunnin 
sisälle tulisi saada 50 opetustuntia. Ryhmiä ei voi yhdistellä, koska nykyinen liikunta-
sali kokonsa puolesta riittää juuri ja juuri vain yhdelle ryhmälle. 

 
Perusopetuslain 628/1998 kolmannen pykälän mukaan opetus järjestetään oppilai-
den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä 
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kasvua ja kehitystä. Perusopetuslain 29. pykälän mukaan opetukseen osallistuvalla 
on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa edistetään opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

 
Ennen iltakoulua, hankkeen toteuttamisesta keskusteltiin puhelimitse Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rakennusneuvos Erja Metsärannan kanssa. Metsärannan mukaan 
hankkeen avustuspäätös on tehty valtuuston 17.2.2020 hyväksymän tilaohjelman 
mukaiselle rakennukselle. Mikäli rakennushankkeen laajuutta muutetaan, tulee koko 
avustuksen hakuprosessi aloittaa alusta. Metsärannan mukaan ei kuitenkaan ole var-
muutta, onko jatkossa enää olemassa liikuntapaikkarakentamiselle myönnettäviä 
avustusrahoja. 

 
Iltakoulun keskusteluissa rakentamisen aloittamisen puolesta olevien suunnitelmien 
ja kilpailutusten mukaisesti oli enemmän mielipiteitä. 
 
Urakoiden tarjoushinnat ylittävät teknisen lautakunnan päätösvallan, joten urakoitsija 
valinnat kuuluvat tässä hankkeessa hallintosäännön mukaan kunnanhallitukselle. 

 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Esityslistan oheismateriaalina lähetetään kunnan sisäliikuntatiloihin sekä mahdolli-
seen yhteistyöhön liittyen Evijärven nuorisoseuran lähettämä yhteydenotto. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa: 
 
1. että kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoit-

sijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärä-
rahaa: 

 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-
sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0. 
 

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € 
alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajenta-
miseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan 
lainarahoituksella. 

 
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti, että tekninen lautakunta ehdottaa 
kunnanhallitukselle, 
1. että hankinta keskeytetään toistaiseksi ja kunta ottaa aikalisän lisätietojen saa-

miseksi ripeästi asiassa. 
2. että kunta käy markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa 

kustannusten laskemiseksi esim. vaihtoehtoisista rakenneratkaisuista ja toteutus-
tavoista mahdollista uutta kilpailutusta silmällä pitäen. 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 22.3.2021                                                Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

8 

3. että kunta käy vuoropuhelun OKM:n kanssa avustuksesta, sen määrästä ja käyt-
töajasta, nyt esille tulleiden yllätysten johdosta. 

4. että kunta selvittää ja käy vuoropuhelun Evijärven nuorisoseuran kanssa liikuntati-
lojen järjestämismahdollisuuksista. Nuorisoseuralla on tähän tahtotila, toisin kuin 
valtuutetuille annettu esim. iltakoulussa ymmärtää. 

Perustelut: Valtuuston lainvoimaisella ja sitovalla päätöksellä hankkeelle on varattu 
kunnan puolesta n. 1,2 M€, joka nyt olisi ylittymässä yli 0,4M€, rakennusaikaisista yl-
lätyksistä puhumattakaan. Tällainen ylitys vallitsevassa tilanteessa voisi koitua kestä-
mättömäksi kunnan taloudelle. Tästä syystä kaikki vaihtoehdot tulisi katsoa loppuun 
saakka tarkoin harkiten. Lisäksi 0,15 M€ lattiaurakan lisähinnan tuominen valtuutettu-
jen tietoon vasta tässä vaiheessa ilmoitusluontoisena asiana on vähintäänkin huonoa 
hallintoa valmistelevilta virkamiehiltä, koska valtuusto ollut siinä uskossa, että varattu 
budjetti sisältää kaiken tarvittavan. Tuleeko kenties esim. seinistä ja katostakin myö-
hemmin ilmoitusluonteiset lisälaskut? 
 
Puheenjohtaja totesi, että Pahkakankaan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.  

 
Päätös: Tekninen lautakunta ehdottaa: 
 
1. että kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoit-

sijat seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärä-
rahaa: 

 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-
sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0. 
 

2. kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € 
alv 0 lisämäärärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajenta-
miseen koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan 
lainarahoituksella. 

 
 Jarkko Pahkakangas jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

  
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 45 
15.3.2021   
 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 

1. Kunnanhallitus valitsee kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen urakoitsijat 
seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärära-
haa: 
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Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoit-
sija Reijo Palosaari Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 1 634 657 € alv 0. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Evijärven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 237 770 € alv 0. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Putkiasennus Velj. Kataja Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 149 000 € alv 0. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Are Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 96 800 € alv 0. 
 

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää 421 000 € alv 0 lisä-
määrärahaa talousarvion 2022 investointiosaan sisäliikuntatilan laajentamiseen 
koulukeskukseen aikaisemmin varatun lisäksi. Lisämääräraha katetaan lainara-
hoituksella. 

 
 

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Kirkonkylän koulun laajennuk-
sen käsittely keskeytetään ja ryhdytään välittömästi seuraavanlaisiin toimenpiteisiin: 
 
1. Aletaan suunnittelemaan Lahdenkylään ns. siirrettävää moduulikoulua. Koulu voi-

taisiin hankkia esimerkiksi vuokrasopimuksella. Liikuntatiloja ei tarvitsisi sisällyt-
tää hankkeeseen, koska noin sadan metrin päässä koulusta sijaitseen Alapään 
nuorisoseuran kiinteistön, jonka sisä- ja liikuntatilat ovat satavissa koulun käyt-
töön. 

2. Evijärven nuorisoseura ry:n johtokunta on toimittanut kirjelmän kuntaan 3.3.2021. 
Siinä esitetään yhteistyötä tilojen käytön suhteen Evijärven kunnan kanssa. Kir-
jelmä liitteenä. 

3. Kunta aloittaa heti neuvottelemaan ja kartoittamaan yhdessä molempien nuoriso-
seurojen kanssa tilojen käyttökelpoisuutta sekä tilojen vaatimia mahdollisia kun-
nostustarpeita. 

4. Tehdään kustannusarvio vaadittavista toimenpiteistä. 
5. Edellä esittämäni mallin toteuttaminen hyödyttäisi koulua ja sen oppilaita, kuntaa 

ja kuntalaisia sekä nuorisoseuroja, joiden tulevaisuus olisi paremmin turvattu. 
5. Viitaten syksyllä kokoontuneen talouden tasapainottamistyöryhmän vakavaan 

huoleen kunnan taloudesta katson, että on löydettävä esitykseeni pohjautuva rat-
kaisu sisäliikuntatila-asiassa. Varattiinhan kunnanvaltuuston budjettikokouksessa 
16.12.2019 tähän hankkeeseen yhteensä 1.250.000 euroa. Viime vuoden helmi-
kuussa tuo summa nousi valtuuston päätöksellä 1.470.000 euroon. Tämän illan 
jälkeen tuo summa onkin sitten jo 1.891.000 euroa, jos esityslistan teksti toteutuu. 
Hankkeen kustannukset ovat nousseet reilussa vuodessa runsaat 640.000 euroa. 
Mikähän lieneekään loppusumma hankkeen valmistuttua? 

 
Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei ole kannatettu, joten se rau-
keaa. 

 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli hyväksytyksi. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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Valt § 3 
22.3.2021 
 Keskustelun aikana Pertti Vesala kannatti kunnanhallituksen ehdotusta. 
 

Keskustelun aikana Markus Kattilakoski ehdotti, että hanke keskeytetään talousar-
vion kasvettua alkuperäisestä. Evijärven Nuorisoseuran kanssa on myös käytävä 
neuvotteluja erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Kunnan talouden tasapainottami-
nen on myös peruste ehdotukselle. On tarpeen myös ottaa huomioon kunnan muut 
toimijat eikä edetä kuin muita toimijoita ei olisi olemassakaan, siihen ei Evijärven ko-
koisessa kunnassa ole varaa. 
 
Lasse Vertanen ja Jarkko Pahkakangas kannattivat, Kattilakosken ehdotusta.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat kattilakosken 
ehdotusta äänestävät EI.  
 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 

 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 JAA -ääntä (Anttikoski, Haapasaari, Hernes-
niemi, Kirsilä, Kultalahti, Lassila, Mäntylä, Ritala, Saarijärvi, Vesala, Alkio ) ja 4 EI –
ääntä (Kattilakoski, Pahkakangas, Saari, Vertanen) sekä 1 tyhjä ääni (Latukka). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston 
päätökseksi äänin 11 – 4 (1 tyhjä ääni). 

  
Merkittiin, että valtuutetut Lasse Vertanen ja Markus Kattilakoski jättivät päätöksestä 
eriävän mielipiteen. 
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4 § MUUT ASIAT  

Valt § 4 
22.3.2021 
 
 

1. Valtuuston seuraava kokous on 31.5.2021 ja valtuustoseminaari jär-
jestetään keväällä kunnantalolla 22.5.2021. 

2. Valtuustoaloite, valtuutettu Rita Haapasaari.  Ohjeistus epäasiallisen 
käytöksen ehkäisemiseksi sekä tasa-arvo-ohjelman pikainen päivi-
tys. 

3. Valtuustoaloite, valtuutettu Jarkko Pahkakangas.  Päiväkodin raken-
nushankkeessa esille tulleet epäkohdat ja niiden selvittämispyyntö. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 1,2,4 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 3 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet) 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pykälät: 3                              Valitusaika  14 päivää 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan  muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino-
astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin-
kunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, 
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksen-
hakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapau-
tettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


