
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 26.4.2021    
Kunnanhallitus 

                PÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2021  
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
  26.4.2021 klo 17.30 – 20.45 
  

 
KOKOUSPAIKKA 

 
kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Jari Anttikoski 
Markus Kattilakoski (poissa § 64 ajan) 

Teemu Kauris 
Aapo Kirsilä (poissa § 64 aikana nauhoit-

teen kuuntelun ajan) 

Marja-Leena Kultalahti  
Alina Lehto (poissa § 64 aikana nauhoit-

teen kuuntelun ajan) 

Satu Ritala 
 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
 
jäsen 
jäsen 
 
jäsen 

Läsnä 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
 
x 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juha Alkio, valtuuston puheenjohtaja (poissa § 73, kohta 

8.) 

Mikko Saarijärvi, valtuuston I varapuheenjohtaja 
Rita Haapasaari, valtuuston II varapuheenjohtaja 
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja, esittelijä 
Jouni Pummila, hallintopäällikkö, pöytäkirjan pitäjä 
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri (poissa § 67 ajan) 

 

x 
 
- 
x 
x 
x 
- 
x 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 61 

 
ASIAT 

 
§§ 61 - 73 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 63 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Jari Anttikoski 
puheenjohtaja 

 
 
 
 Jouni Pummila 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä      . päivänä huhtikuuta 2021 
     
Teemu Kauris                                            Aapo Kirsilä 
 
Marja-Leena Kultalahti § 64 
 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille       .4.2021 
 
 
Jouni Pummila 
pöytäkirjanpitäjä 

 



EVIJÄRVEN KUNTA 26.4.2021 97 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Sisällysluettelo 

61 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ................................................................. 98 

62 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ........................................................................... 98 

63 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ........................................................................ 98 

64 § EDELLISEN KOKOUKSEN 29.3.2021 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN ........... 99 

65 § ERON MYÖNTÄMINEN JAAKKO LASSILALLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 
VARAJÄSENYYDESTÄ .................................................................................................. 100 

66 § VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
SEKÄ ESTEELLISTEN JÄSENTEN TILALLE ............................................................... 101 

67 § KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2021 .......................................................................... 103 

68 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN ... 107 

69 § ESITYKSET 6.12.2021 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ ...................... 108 

70 § LAUSUNTO KANTATIEN 63 JA KANTATIEN 68 KIERTOLIITTYMÄN 
TIESUUNNITELMASTA .................................................................................................. 109 

71 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .................................... 117 

72 § ILMOITUSASIAT ..................................................................................................... 118 

73 § MUUT ASIAT ........................................................................................................... 120 

 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 26.4.2021 98 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

61 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 61 
26.4.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
62 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 62 
26.4.2021 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 yksimieliseksi. 

 

63 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 63 
26.4.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Kauris ja Aapo Kirsilä. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teemu Kauris ja Aapo Kirsilä sekä Marja-
Leena Kultalahti 64 § osalta. 
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64 § EDELLISEN KOKOUKSEN 29.3.2021 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Khall § 64 
26.4.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kunnanhallitus tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
 
Kunnanhallituksen 29.3.2021 kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa 29.3.2021 laaditun pöytäkirjan ko-
kouksen kulun mukaiseksi ja toteaa pöytäkirjan tarkastetuksi. 
 
Markus Kattilakoski poistui kokouksesta jääviysilmoituksensa jälkeen.    
 
Alina Lehto ja Aapo Kirsilä poistuivat edellisestä kokouksesta tehdyn nauhoitteen 
kuuntelun ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, 044 7699 202 sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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65 § ERON MYÖNTÄMINEN JAAKKO LASSILALLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 
VARAJÄSENYYDESTÄ 

Khall § 65 
26.4.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Jaakko Lassila pyytää 11.3.2021 eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 

paikkakunnalta poismuuton takia.  
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntä-
mistä Jaakko Lassilalle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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66 § VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
SEKÄ ESTEELLISTEN JÄSENTEN TILALLE 

Keskusvltk § 11 
15.3.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunnan jäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.  
Hallintolain 29 §:n mukaan monijäseninen toimielin päättää jäsenen ja esittelijän es-
teellisyydestä.  Vaalilain 13 §:n mukaan jäsen tai varajäsen, joka on ehdokkaana ei 
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.  Vaalilain 151 §:n mukaan puo-
lueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäse-
nenä tai varajäsenenä. 
 
9.3.2021 jätettyjen ehdokashakemusten perusteella esteellisyysperusteet täyttyvät 
seuraavilla keskusvaalilautakunnan jäsenen, varajäsenen tai ennakkoäänestyksen 
vaalitoimitsijan osalta. 
 
Jäsen    Peruste 
Maritta Hanhikoski, ilmoitti 11.3.2021  Läheisyys 
Matti Saari, ilmoitti 11.3.2021  Läheisyys 
Anne Kniivilä, ilmoitti 11.3.2021  Läheisyys 
 
Varajäsen kutsumisjärjestyksessä 
1. Pauli Hanhikoski 9.3.2021  Ehdokas 
2. Anne Joensuu 9.3.2021  Vaaliasiamies 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta: 

  
Päättää, että varsinaiset jäsenet Maritta Hanhikoski, Matti Saari sekä Anne Kniivilä 
ovat esteellisiä läheisyysperusteen täyttyessä sekä päättää, että varajäsenet Pauli 
Hanhikoski ja Anne Joensuu eivät voi toimia tehtävässään vaalilain 13 ja 151 §:n pe-
rusteen täyttyessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Khall § 66 
26.4.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Kuntavaalien 2021 ehdokasasettelusta, puolueiden vaaliasiamiestehtävistä sekä hen-
kilön paikkakunnalta muuton takia käytettävissä olevat keskusvaalilautakunnan vara-
jäsenet (3 jäsentä) ovat kaikki varsinaisen jäsenen tilalla. Vuonna 2020 eronneen va-
rajäsenen tilalle on erheellisesti valittu keskusvaalilautakunnan varsinainen jäsen.  
Näin ollen kuntavaaleja 2021 varten ei varajäseniä keskusvaalilautakunnalla ole ol-
lenkaan.  Keskusvaalilautakunta on todennut esteellisyydet kokouksessaan 
15.3.2021. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
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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 sekä kuntavaaleja 2021 varten 

 

1. Toimikaudekseen 2 (kaksi) uutta varajäsentä eronneiden varajäsenten tilalle ot-

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

2. Kuntavaaleja 2021 varten tarpeellisen määrän (väh. 5 hlöä) varajäseniä ottaen 

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, 044 7699 202 sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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67 § KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2021 

Khall § 55 
29.3.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kylien kehittämisraha perustettiin Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017.  

 
Kylien kehittämisraha on vahvasti kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa. Asu-
misen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alla, päämääränä on turvallinen ja viihtyisä 
asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu 
että, ”Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrasta-
miseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha liittyy 
vahvasti kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kylien akti-
vointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös kuntastrategian mukaista toi-
mintaa. Kehittämisrahalla edistetään harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elin-
keinotoimintaa Evijärvellä sekä tuetaan kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Yhdistykset ovat hakeneet kylien kehittämisrahaa aktiivisesti. Sitä ovat hakeneet 
kaikki Evijärven kylät ja monet eri toimijat. Kylien kehittämisraha on nähty kaikilla ta-
hoilla hyväksi asiaksi. Kylien kehittämisraha toimii osaltaan osallistavana budjetoin-
tina, kun kylät ja muut toimijat voivat hakea kunnan varaamista kehittämisrahoista va-
roja oman toimintansa ja samalla koko kunnan kehittämiseen.  

 
Kylien kehittämisrahaa on varattu vuoden 2021 talousarvioon 30.000 euroa. Kylien 
kehittämisrahan alkuperäisissä suunnitelmissa oli varata kehittämisrahaa talousarvi-
oon vuosille 2018–2020. Alkuperäisissä suunnitelmissa on todettu, että Kylien kehit-
tämisraha voidaan vakinaistaa, jos se todetaan hyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Ky-
lien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
Kylien Kehittämisraha on vuosien aikana todettu hyväksi ja toimivaksi käytännöksi, 
joten sen jakaminen toistaiseksi voimassa olevana on perusteltua. Vuosittain jaetta-
vaksi budjetoitavaa rahasummaa ja jakoperusteita päivitetään tarvittaessa. 
 
Vuodelle 2021 on suunnitteilla aiempien vuosien tapaan kaksi hakua. Vuoden 2021 
haut ovat keväällä 30.3.–15.4.2021 ja syksyllä 30.8–15.9.2021. Kevään ja syksyn 
hauissa ovat käytössä samat jakoperusteet. Kehittämisrahojen jakamisesta pääte-
tään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen.  

 
Kylät ja kylien toimijat ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Hakemuk-
sessa tulee esittää kehittämiskohteen/-idean lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteu-
tustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio. Kyliä 
ja kylien toimijoita kannustetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittä-
miseen, jolloin kunnan kehittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan 
hankkeeseen. 
 
Aiempien vuosien mukaisesti kylien kehittämisrahahankkeet on jaettu kolmeen koko-
luokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin. Hankkeita on suunnitteilla tukea 
samoilla tukiprosenteilla kuin aiemmin. Pienien hankkeiden tuki on korkeintaan 100 % 
ja keskisuurten hankkeiden tuki voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Suurten hankkeiden (yli 10.000 e) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta 
päätetään erikseen. Varattu määräraha on kohdennettu ensisijaisesti kylien kehittä-
miseen liittyviin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. 
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Tapahtumiin on edelleen mahdollista hakea tukea, jota voidaan myöntää korkeintaan 
400 euroa/tapahtuma pienten hankkeiden tuen (100 %) mukaisesti. 
 
Jakoperusteissa ehdotuksena on, että valtuustoaloitteen mukaisesti kylien kehittämis-
rahaa voi hakea ja hyödyntää sydäniskurien (defibrillaattoreiden) hankintaan kylille.  
 
Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan. Jaettava summa riippuu kylien 
tekemistä hakemuksista ja hankkeista. Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, 
kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä. 
 
Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon 
perusparannukseen. Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolli-
seen aatteelliseen toimintaan. Poliittiset ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien 
kehittämisrahaa. Kylien kehittämisrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yh-
teisöille arvioidaan tapauskohtaisesti.  
  
Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä 
ja toteutumisesta kuntaan. Vuoden 2021 aikana haettavissa hankkeissa kylien kehit-
tämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2021 loppuun. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

• hyväksyä vuonna 2021 käytössä olevat kylien kehittämisrahan jakoperusteet 
ja että 

• kylien kehittämisrahan hakuajat ovat 30.3.–15.4.2021 ja 30.8–15.9.2021. 

• Tasavuosikymmeniä täyttävä yhdistys voi saada johonkin juhlavuotensa ai-
kana järjestämäänsä tapahtumaan Kylien kehittämisrahasta tapahtumiin 
suunnattua avustusta kaksinkertaisena (päivitetään jakoperusteisiin) 

• Kylien kehittämisrahan jakamista jatketaan toistaiseksi, jakoperusteet ja haku-
ajat vahvistetaan vuosittain kunnanhallituksessa 
 

Kehittämisrahan jaosta päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jäl-

keen huhtikuussa ja syyskuussa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 67 
26.4.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kylien kehittämisrahan kevään haku oli auki 30.3.–15.4.2020. Kylien kehittämisrahan 
hausta ilmoitettiin kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä Järviseudun Sanomissa.  
 
Kehittämisrahahakemuksia saapui kaikkiaan 11 kappaletta: 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

• Kivijärven kyläyhdistys, Sähkökaapelin korjauskulu, haettu tuki 1000 €  

• Evijärven Alapään Nuorisoseura Ry, Nuorisoseuran lattian lakkaus, haettu 
tuki 1500 €  

• Osuuskunta Vasikka-Ahon kehitys, Sopulan sydäniskurin asennukseen liittyvä 
oven turvallisuusmuutos, haettu tuki 750 €  

• Evijärven Taivastelijat, Tähtitornin piha-alueen parantaminen, haettu tuki 1000 
€ 

• Särkikylän kyläseura Ry, Kosteikon tarkkailulava, haettu tuki 1000 € 

• Särkikylän kyläseura Ry, Kylätalon pyörätuoliramppi, haettu tuki 197,6 € 

• Jokikylän Kylätalo Ry, Piha-alueen parantamisen lopputyöt, haettu tuki 1000 € 

• Evijärven Nuorisoseura, Nuorisoseuran pukuhuoneiden kohentaminen, haettu 
tuki 1000 € 
 

Toiminta 
 

• Evijärven Urheilijat r.y. / palloilujaosto, Turnauskulua tuomarimaksuihin 4-5 
turnausta, haettu tuki 600 € 

• Evijärven Urheilijat r.y. / palloilujaosto, Koulutuskulua Futisvalmentajastartti ja 
UEFA C koulutus, haettu tuki 300 € 

 
Tapahtumat 
 

• Evijärven kuvataideyhdistys Ry, Kesätapahtuman järjestelykulut, haettu tuki 
400 € 

 
Tukea haettiin yhteensä 7747,6 euroa. 

 
Hakemuksista Evijärven Urheilijoiden palloilujaoston hakemat tuet turnaus- ja koulu-
tuskuluihin kuuluisivat kylien kehittämisrahaa paremmin sivistystoimen jakamiin lii-
kuntatoimen toiminta- ja kohdeavustuksiin. Sivistyslautakunta on kuitenkin jo päättä-
nyt omat avustuksensa, joten ko. hakemukset huomioidaan nyt poikkeuksellisesti Ky-
lien kehittämisrahan haussa. 
 
Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämisrahahakemukset seu-
raavasti: 
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

• Kivijärven kyläyhdistys, Sähkökaapelin korjauskulu, haettu tuki 1000 €  

• Evijärven Alapään Nuorisoseura Ry, Nuorisoseuran lattian lakkaus, haettu 
tuki 1500 €  

• Osuuskunta Vasikka-Ahon kehitys, Sopulan sydäniskurin asennukseen liittyvä 
oven turvallisuusmuutos, haettu tuki 750 €  

• Evijärven Taivastelijat, Tähtitornin piha-alueen parantaminen, haettu tuki 1000 
€ 

• Särkikylän kyläseura Ry, Kosteikon tarkkailulava, haettu tuki 1000 € 

• Särkikylän kyläseura Ry, Kylätalon pyörätuoliramppi, haettu tuki 197,6 € 
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• Jokikylän Kylätalo Ry, Piha-alueen parantamisen lopputyöt, haettu tuki 1000 € 

• Evijärven Nuorisoseura, Nuorisoseuran pukuhuoneiden kohentaminen, haettu 
tuki 1000 € 
 

Toiminta 
 

• Evijärven Urheilijat r.y. / palloilujaosto, Turnauskulua tuomarimaksuihin 4-5 
turnausta, haettu tuki 600 € 

• Evijärven Urheilijat r.y. / palloilujaosto, Koulutuskulua Futisvalmentajastartti ja 
UEFA C koulutus, haettu tuki 300 € 

 
Tapahtumat 
 

• Evijärven kuvataideyhdistys Ry, Kesätapahtuman järjestelykulut, haettu tuki 
400 € 

  
 
Tuomo Saari poistui pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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68 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

Khall 68 § 
26.4.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on 26.1.2021 § 4 käsitellyt kuntayhty-

män hallintosäännön muuttamista ja hyväksynyt päivitetyn hallintosäännön.  Päätök-
sen mukaan uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.3.2021.  Uusi hallintosääntö ja 
päätös ovat oheismateriaalina.  

 
 Päivitykset ovat pääasiassa tarkennuksia ja on tehty seuraaviin kohtiin: 

- 3 § Johtavat viranhaltijat: tarkennettu ikäihmisten palvelujohtajan roolia, 
- 7 § Johtoryhmä: tarkennettu kokoonpanoa, 
- 10 § Yhtymähallituksen ratkaisuvalta: poistettu työterveys palvelujen 
myyntiä koskeva asia, 
- 14 § Viranhaltijoiden muut tehtävät sekä ratkaisuvalta: tarkennettu 
kuntayhtymän johtajan toimenkuvaan liittyen henkilöstövastaavan 
roolia, 
- 24 § Virantoimituksesta pidättäminen: tarkennettu päätösvaltaa, 
- 27 § Yksiköiden esimiesten ratkaisuvalta henkilöstöasioissa: otsikon 
muutoksen lisäksi tarkennettu kohtia 6 ja 12, 
- 37 § Arviointikertomus: Tarkennettu prosessia aikataulullisesti, 
- 40 § Talousarvion toteutumisen seuranta: tarkennettu määräaikaa, 
- 46 § Saamisten perintä ja valvonta: Tarkennettu tekstiä ja 

 - 54 § Kokousaika ja -paikka: lisätty kokousmuodoksi sähköinen kokous 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 1.1.2019 8 §:n mukaan hallintosään-
nön muutoksista päättää yhtymähallitus pyydettyään siitä lausunnon jäsenkunnalta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa kuntayhtymä Kaksineuvoisen yh-
tymähallitukselle, ettei sillä ole huomautettavaa hallintosääntöön esitettyihin päivityk-
siin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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69 § ESITYKSET 6.12.2021 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ 

Khall § 69 
26.4.2021 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan kunniamerkki-
esityksensä aluehallintovirastolle viimeistään 30.4.2021 mennessä.  

 
Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään 
valtiovarainministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. 

 
Ehdotusten tulee perustua henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuosien pi-
tuus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen 
perusteena. Toisaalta kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita ei yleensä voida saavuttaa 
kovin lyhyessä ajassa. Kunniamerkkien antamisen ensisijaisena lähtökohtana ovat ne 
keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammat-
tialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ehdotukset on pyrittävä 
tekemään asianomaisen ollessa vielä virassa tai toimessa ennen eläkkeelle siirty-
mistä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunnia-
merkki. 
 
Edellisen kunniamerkin antamisesta on täytynyt kulua vähintään 7 vuotta. Toisen 
kunniamerkin perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen 
kertyneitä ansioita. Kyseeseen voivat tulla myös erityiset ansiot muussa kuin päätoi-
messa. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimen-
kuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioi-
tuneisuutta uusissa tehtävissään. Perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen 
kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita. 
 
Esityksiä tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokkiin mahdollisimman tasapuolisesti kum-
mankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan 
kunniamerkkihakemukset nimeämilleen henkilöille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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70 § LAUSUNTO KANTATIEN 63 JA KANTATIEN 68 KIERTOLIITTYMÄN TIESUUNNITEL-
MASTA 

Tekla § 19 
19.4.2021   

ELY-keskus pyytää Evijärven kuntaa antamaan lausunnon kantateiden 63 ja 68 kier-
toliittymän tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. 
ELY-keskus pyytää kuntaa liittämään lausuntoon oikeusvaikutteiset kaavat tiesuunni-
telman käsittämälle alueelle kaavamääräyksineen. 
 
ELY-keskus pyytää Evijärven kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään huomiota 
seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin huomioihin: 
 
- Tiesuunnitelmasta mahdollisesti tehdyt muistutukset. 
- Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos ky-

seessä on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistön-
omistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. Tietä ei kuitenkaan 
saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. 

- Kantateiden 63 ja 68 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan keski-
viivasta. Suoja-alue voidaan osoittaa myös asemakaava-alueelle. 

- Kantateille 63 ja 68 määrätään tiesuunnitelmassa liittymäkielto, ja niille sallitaan 
vain suunnitelman mukaiset liittymät. Kantateille 63 ja 68 voidaan myöntää lupa 
uuden yksityisen liittymän tai maatalouisliittymän tekemiseen vain perustellusta 
syystä. 

- Tiesuunnitelmassa ei päätetä kantateiden 63 ja 68 maatalousliittymistä. Niitä kos-
kevat huomautukset tulee osoittaa suoraan ELY-keskukselle. 

 
ELY-keskus pyytää Evijärven kuntaa ilmoittamaan tai ottamaan kantaa lausunnos-
saan seuraaviin asioihin: 
 
- Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta 

ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asettaminen – toteu-
tustavat ja –ajankohdat) 

- Onko tiesuunnitelmassa otettu huomioon alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man tavoitteiden toteutuminen kunnan alueella? 

- Kunnan lausunnon ajankohtana voimassa olevat tai valtuuston hyväksymät oi-
keusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat, sekä ovatko kaavat yhden-
mukaisia tiesuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muu-
toksia nähtäville asetettavassa suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa yksi-
löimään muuttuneet kaavat lausunnossaan. 

- Muuttaako kunta tarvittavat kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole 
yhdenmukaisia? 

- Laatiiko kunta tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät omat suunni-
telmansa sekä vastaako kunta suunnitelmien käsittelyprosessista hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa? 

- Onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmaratkai-
suihin, muotoiluun tai mitoitukseen ottaen huomioon kunnan alueelle määrittele-
män käyttötarkoituksen? 

- Salliiko kunta seuraavia tiesuunnitelmissa esitettyjä pysyviä toimenpiteitä tehtä-
vän asemakaava-alueellaan? 
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- Salliiko kunta seuraavia tiesuunnitelmissa esitettyjä pysyviä toimenpiteitä tehtä-
vän asemakaava-alueellaan: ylijäämämaiden sijoittaminen, kuivatusjärjestelyt ku-
ten laskuojat tai –johdot? 

- Salliiko kunta seuraavia työnaikaisia toimenpiteitä tehtävän asemakaava-alueel-
laan: kiertotien tai liikennejärjestelyjen sijoittaminen, tiettyjen katuyhteyksien 
käyttö toteutuksen aikana? 

- Onko kunta valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa 
maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin? 

- Suostuuko kunta vastaamaan kiertoliittymän niitto ja istutusten kunnossapi-
dosta/käyttökustannuksista sen jälkeen, kun kantateiden 63 ja 68 liittymäjärjestely 
on parantamistyön valmistuttua luovutettu yleiseen liikenteeseen? 

 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se antaa ELY-kes-
kukselle lausunnon kantatien 63 ja kantatien 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmasta. 
Teknisen lautakunnan lausuntoehdotus, jota hallitus voi täydentää: 

 
 
Evijärven kunnan huomiot seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä 
koskeviin huomioihin: 
 
Määräaikaan mennessä kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmiin tehtiin 
yksi muistutus. Muistutuksen on jättänyt Sillankorvan Yrttijuusto Oy / Jouko Pahka-
kangas. Muistutuksessa pyydetään huomioimaan suunnitelmassa liittymä kantatieltä 
63 liiketoiminta-alueelle. Liittymän sijainti noin 250 m kantateiden 63 ja 68 risteyksen 
keskipisteestä Kauhavan suuntaan. 
 
Kunnan kannanotto muistutukseen: Evijärven kunta puoltaa elinkeinon harjoittami-
seen tarkoitetun liittymän lisäämistä suunnitelmiin kantatieltä 63 Sillankorvan Yrtti-
juusto Oy / Jouko Pahkakankaan esittämään paikkaan, noin 250 metrin etäisyydelle 
kantateiden 63 ja 68 risteyksen keskipisteestä Kauhavan suuntaan. Ja että kiertoliitty-
mäsuunnittelualue yletetään muistutuksen mukaiseen liittymään saakka. Kyseisessä 
paikassa on jo olemassa maatalousliittymä. 
 
Sillankorvan Yrttijuusto Oy:llä on olemassa suunnitelmat liiketoiminnan kehittämiseksi 
kantateiden 63 ja 68 risteysalueen länsipuolelle. Suunniteltu liiketoiminta edellyttää 
toimivaa raskaan kaluston infraa. Raskaan kaluston toimiva ja taloudellinen liiken-
nöinti suunnitellulta liiketoiminta-alueelta toteutuu suoraan kantatielle 63 rakennetta-
van liittymän ansiosta. 

 
Asemakaavatilanne: Voimassaa olevassa asemakaavassa kantateiden 63 ja 68 ris-
teysalue kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen. Risteysaluetta ei ole kaavoitettu 
suoraan kiertoliittymäksi. Voimassa olevassa asemakaavassa risteysalueelle on kui-
tenkin varattu tilaa nykyistä laajemman risteyksen toteuttamiseksi, joten poikkeama 
on siten vähäinen. Kiertoliittymäsuunnitelman nähtävillä olo aikana, eikä suunnitel-
man esittelytilaisuudessa ole tehty kiertoliittymäsuunnitelmiin tai sen toteuttamiseen 
liittyviä kielteisiä muistutuksia.  
 
Kantateiden 63 ja 68 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskivii-
vasta: Kiertoliittymän mukaan muodostuvalla suoja-alueella voi sijaita kunnan vesi-
johto- ja paineviemäriverkostoa. Mikäli näiden sijainnista koituu haittaa kiertoliittymän 
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rakentamiselle tai kiertoliittymän ylläpidolle, voidaan niitä tarvittaessa siirtää. Siirtä-
mistarve voidaan lopullisesti ratkaista yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, sen jäl-
keen kun kiertoliittymän toteutussuunnittelun perusteella on nähtävissä niiden tar-
kempi asemoituminen kiertoliittymärakenteisiin nähden.  
 
Liittymäkiellot kantateille 63 ja 68: Kiertoliittymän tiesuunnitelmiin tehtiin yksi muistu-
tus. Muistutuksessa esitetty elinkeinotoimintaa palveleva uusi liittymä tulee huomioida 
kiertoliittymän tiesuunnitelmassa. Suunnitelma-alueelle ei ole tiedossa olevia muita 
uusia liittymätarpeita. Olevat maatalousliittymät tulee säilyttää tiesuunnitelmassa.  
 
Tiesuunnitelmassa ei päätetä kantateiden 63 ja 68 maatalousliittymistä: Suunnitelma-
alueella sijaitsee maatalousliittymiä. Olevien maatalousliittymien käyttö rajaantuu 
kahteen lyhyeen ajanjaksoon vuosittain, joten niiden ei katsota aiheuttavan merkittä-
vää haittaa liikenteelle suunnitelma-alueella. Olevat maatalousliittymät tulee säilyttää 
tiesuunnitelmassa.  
 
 
Evijärven kunta ilmoittaa tai ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 
 
Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet: 
(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asetta-
minen – toteutustavat ja –ajankohdat): Tiesuunnittelun aloittamisesta ja tutkimusoi-
keudesta on kuulutettu Evijärven kunnan nettisivulla 28.11.2018 alkaen. Kuulutus on 
julkaistu lisäksi ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Ilkka –lehdessä 3.12.2018, sekä 
Järviseudun Sanomat –lehdessä 5.12.2018. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosai-
silla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa 
vaikuttaa oli oikeus olla tutkimuksissa läsnä ja lausua mielipiteensä asiassa. 
 
Kuulutus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä on julkaistu ELY-keskuksen internetsi-
vuilla 17.6.2020 sekä Ilkka-Pohjalainen lehdessä ja Järviseudun Sanomissa 
17.6.2020. Koronatilanteen vuoksi kaikille avointa yleisötilausuutta, jossa tiesuunnitel-
maluonnoksia esitellään, ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet ovat voineet tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden 
esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla. Suunnitelmaluonnoksiin liittyvät mieli-
piteet, kommentit ja kysymykset pyydettiin lähettämään sähköpostitse 25.6.2020 
mennessä. 
 
Kuulutus kiertoliittymän tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä on julkaistu Evijärven 
kunnan nettisivulla 23.9.2020, ELY-keskuksen internetsivuilla 23.9.2020 sekä Ilkka-
Pohjalainen lehdessä ja Järviseudun Sanomissa 23.9.2020. Koronatilanteen vuoksi 
kaikille avointa yleisötilausuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjes-
tetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet ovat 
voineet tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin hankkeen 
verkkosivuilla. Lisäksi kiertoliittymän tiesuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä Evijär-
ven kunnantalolla 30.9.2020 klo 15 – 18 välisenä aikana, jolloin paikalla oli hankkeen 
suunnittelija ja ELY-keskuksen edustaja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. 
Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydettiin lähettämään 
7.10.2020 mennessä sähköpostitse.  
 
Alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alu-
eella: Kantatiet 63 ja 68 ovat maakuntatasolla kehitettävien logistiikkayhteyksiä.  
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Kiertoliittymällä parannetaan kantatien 63 liikennevirran joustavuutta varsinkin ras-
kaan liikenteen osalta, jossa kokonaisliikennevirta on merkittävästi suurempaa kuin 
kantatiellä 68. Paikallisesti kiertoliittymä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta 
kantateiden 63 ja 68 risteysalueella.    
 
Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat: Kunnan lausunnon ajankohtana kantateiden 
63 ja 68 risteysalueella on voimassa valtuuston hyväksymät Kirkonseudun osayleis-
kaava ja oikeusvaikutteinen asemakaava. Kirkonseudun osayleiskaavassa kanatei-
den 63 ja 68 risteysalueelle on varattu alue kiertoliittymälle. Asemakaavassa risteys-
aluetta ei ole kaavoitettu suoraan kiertoliittymäksi. Voimassa olevassa asemakaa-
vassa risteysalueelle on kuitenkin varattu tilaa nykyistä laajemman risteyksen toteut-
tamiseksi, joten poikkeama on siten vähäinen.  
 
Asemakaavan muuttaminen tiesuunnitelmia vastaavaksi: Evijärvellä on meneillään 
keskustan alueen asemakaavan päivitys, jonka yhteydessä toteutetaan kantateiden 
63 ja 68 risteysalueen kaavamuutos mikäli se kiertoliittymän toteuttamiseksi on välttä-
mätön. 
 
Laatiiko kunta tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät omat suunnitel-
mansa ja vastaako kunta suunnitelmien käsittelyprosessista hankkeen toteuttamisen 
edellyttämässä aikataulussa: Hankkeeseen ei liity kunnan omia suunnitelmia vaativia 
asioita. Mikäli tällaisia suunnitelmia vaativia asioita kuitenkin ilmaantuu, kunta sitou-
tuu toteuttamaan ne hankkeen edellyttämässä aikataulussa. 
 
Onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmaratkaisui-
hin, muotoiluun tai mitoitukseen: Kiertoliittymän tiesuunnitelmassa on huomioitu uu-
sien HCT-yhdistelmien vaatimat tilatarpeet, jonka mukaan kiertoliittymä on mitoitettu. 
Tiesuunnittelun suunnitelmaratkaisuihin, mitoitukseen tai muotoiluun ei ole huomaut-
tamista.   

 
Salliiko kunta suunnitelmassa esitettyjen ylijäämämaiden sijoittamisen, kuivatusjärjes-
telyt kuten laskuojien ja johtojen asentamisen asemakaava-alueellaan: Kunta sallii 
kiertoliittymän rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet asemakaava-alueella. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden sijoittelusta tulee kuitenkin etukäteen keskustella kunnan 
viranhaltijoiden sekä maanomistajien kanssa.    
 
Salliiko kunta asemakaava-alueellaan: kiertotien tai liikennejärjestelyjen sijoittaminen, 
tiettyjen katuyhteyksien käytön toteutuksen aikana. Kunta sallii kiertoteiden tai liiken-
nejärjestelyjen järjestämisen asemakaava-alueella. Järjestelyistä tulee sopia etukä-
teen kunnan sekä maanomistajien kanssa.  
 
Maantien tekemiseen tarvittavan maa-alueen korvaus: Kunta luovuttaa omistamansa 
ja hallinnoimansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.  

 
Kiertoliittymän niittämisestä ja istutusten kunnossapidosta ja käyttökustannuksista 
vastaaminen: Kunta vastaa kiertoliittymän niittotöistä sekä istutusten kunnossapi-
dosta ja käyttökustannuksista. 

 
Tiesuunnitelma-aluetta koskevat kaavat sekä kaavamääräykset: 
Kirkonseudun osayleiskaava. 
Keskustan alueen kokonaisasemakaava 
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Kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmasta tehty muistutus oheismateriaa-
lina. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Jarkko Pahkakangas ja Miia Pahkakangas poistuivat jääveinä pykälän käsittelyn 
ajaksi klo 18.20–18.31. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri 
Tuomo Saari. 

 
Khall § 70 
26.4.2021  
 

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.4.2021 ehdottaa kunnanhallituk-
selle, että se antaa ELY-keskukselle lausunnon kantatien 63 ja kantatien 68 kiertoliit-
tymän tiesuunnitelmasta. Tekninen lautakunta on päätöksessään antanut edellä ole-
van lausuntoehdotuksen, jota hallitus voi täydentää. 
 
Kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmasta tehty muistutus on kokouksen 
oheismateriaalina kunnanhallitukselle.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää alla olevan lausunnon ELY-kes-
kukselle kantatien 63 ja kantatien 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmasta: 
 
Evijärven kunnan huomiot seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä 
koskeviin huomioihin: 
 
Määräaikaan mennessä kantateiden 63 ja 68 kiertoliittymän tiesuunnitelmiin tehtiin 
yksi muistutus. Muistutuksen on jättänyt Sillankorvan Yrttijuusto Oy / Jouko Pahka-
kangas. Muistutuksessa pyydetään huomioimaan suunnitelmassa liittymä kantatieltä 
63 liiketoiminta-alueelle. Liittymän sijainti noin 250 m kantateiden 63 ja 68 risteyksen 
keskipisteestä Kauhavan suuntaan. 
 
Kunnan kannanotto muistutukseen: Evijärven kunta puoltaa elinkeinon harjoittami-
seen tarkoitetun liittymän lisäämistä suunnitelmiin kantatieltä 63 Sillankorvan Yrtti-
juusto Oy / Jouko Pahkakankaan esittämään paikkaan, noin 250 metrin etäisyydelle 
kantateiden 63 ja 68 risteyksen keskipisteestä Kauhavan suuntaan. Ja että kiertoliitty-
mäsuunnittelualue yletetään muistutuksen mukaiseen liittymään saakka. Kyseisessä 
paikassa on jo olemassa maatalousliittymä. 
 
Sillankorvan Yrttijuusto Oy:llä on olemassa suunnitelmat liiketoiminnan kehittämiseksi 
kantateiden 63 ja 68 risteysalueen länsipuolelle. Suunniteltu liiketoiminta edellyttää 
toimivaa raskaan kaluston infraa. Raskaan kaluston toimiva ja taloudellinen liiken-
nöinti suunnitellulta liiketoiminta-alueelta toteutuu suoraan kantatielle 63 rakennetta-
van liittymän ansiosta. 

 
Asemakaavatilanne: Voimassaa olevassa asemakaavassa kantateiden 63 ja 68 ris-
teysalue kuuluu asemakaavoitettuun alueeseen. Risteysaluetta ei ole kaavoitettu 
suoraan kiertoliittymäksi. Voimassa olevassa asemakaavassa risteysalueelle on kui-
tenkin varattu tilaa nykyistä laajemman risteyksen toteuttamiseksi, joten poikkeama 
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on siten vähäinen. Kiertoliittymäsuunnitelman nähtävillä olo aikana, eikä suunnitel-
man esittelytilaisuudessa ole tehty kiertoliittymäsuunnitelmiin tai sen toteuttamiseen 
liittyviä kielteisiä muistutuksia.  
 
Kantateiden 63 ja 68 suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskivii-
vasta: Kiertoliittymän mukaan muodostuvalla suoja-alueella voi sijaita kunnan vesi-
johto- ja paineviemäriverkostoa. Mikäli näiden sijainnista koituu haittaa kiertoliittymän 
rakentamiselle tai kiertoliittymän ylläpidolle, voidaan niitä tarvittaessa siirtää. Siirtä-
mistarve voidaan lopullisesti ratkaista yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, sen jäl-
keen kun kiertoliittymän toteutussuunnittelun perusteella on nähtävissä niiden tar-
kempi asemoituminen kiertoliittymärakenteisiin nähden.  
 
Liittymäkiellot kantateille 63 ja 68: Kiertoliittymän tiesuunnitelmiin tehtiin yksi muistu-
tus. Muistutuksessa esitetty elinkeinotoimintaa palveleva uusi liittymä tulee huomioida 
kiertoliittymän tiesuunnitelmassa. Suunnitelma-alueelle ei ole tiedossa olevia muita 
uusia liittymätarpeita. Olevat maatalousliittymät tulee säilyttää tiesuunnitelmassa.  
 
Tiesuunnitelmassa ei päätetä kantateiden 63 ja 68 maatalousliittymistä: Suunnitelma-
alueella sijaitsee maatalousliittymiä. Olevien maatalousliittymien käyttö rajaantuu 
kahteen lyhyeen ajanjaksoon vuosittain, joten niiden ei katsota aiheuttavan merkittä-
vää haittaa liikenteelle suunnitelma-alueella. Olevat maatalousliittymät tulee säilyttää 
tiesuunnitelmassa.  

 
Evijärven kunta ilmoittaa tai ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 
 
Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet: 
(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asetta-
minen – toteutustavat ja –ajankohdat): Tiesuunnittelun aloittamisesta ja tutkimusoi-
keudesta on kuulutettu Evijärven kunnan nettisivulla 28.11.2018 alkaen. Kuulutus on 
julkaistu lisäksi ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Ilkka –lehdessä 3.12.2018, sekä 
Järviseudun Sanomat –lehdessä 5.12.2018. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosai-
silla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa 
vaikuttaa oli oikeus olla tutkimuksissa läsnä ja lausua mielipiteensä asiassa. 
 
Kuulutus tiesuunnitelmaluonnosten esittelystä on julkaistu ELY-keskuksen internetsi-
vuilla 17.6.2020 sekä Ilkka-Pohjalainen lehdessä ja Järviseudun Sanomissa 
17.6.2020. Koronatilanteen vuoksi kaikille avointa yleisötilausuutta, jossa tiesuunnitel-
maluonnoksia esitellään, ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet ovat voineet tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden 
esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla. Suunnitelmaluonnoksiin liittyvät mieli-
piteet, kommentit ja kysymykset pyydettiin lähettämään sähköpostitse 25.6.2020 
mennessä. 
 
Kuulutus kiertoliittymän tiesuunnitelmaluonnoksen esittelystä on julkaistu Evijärven 
kunnan nettisivulla 23.9.2020, ELY-keskuksen internetsivuilla 23.9.2020 sekä Ilkka-
Pohjalainen lehdessä ja Järviseudun Sanomissa 23.9.2020. Koronatilanteen vuoksi 
kaikille avointa yleisötilausuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjes-
tetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet ovat 
voineet tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin hankkeen 
verkkosivuilla. Lisäksi kiertoliittymän tiesuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä Evijär-
ven kunnantalolla 30.9.2020 klo 15 – 18 välisenä aikana, jolloin paikalla oli hankkeen 
suunnittelija ja ELY-keskuksen edustaja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. 
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Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydettiin lähettämään 
7.10.2020 mennessä sähköpostitse.  
 
Alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alu-
eella: Kantatiet 63 ja 68 ovat maakuntatasolla kehitettävien logistiikkayhteyksiä.  
Kiertoliittymällä parannetaan kantatien 63 liikennevirran joustavuutta varsinkin ras-
kaan liikenteen osalta, jossa kokonaisliikennevirta on merkittävästi suurempaa kuin 
kantatiellä 68. Paikallisesti kiertoliittymä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta 
kantateiden 63 ja 68 risteysalueella.    
 
Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat: Kunnan lausunnon ajankohtana kantateiden 
63 ja 68 risteysalueella on voimassa valtuuston hyväksymät Kirkonseudun osayleis-
kaava ja oikeusvaikutteinen asemakaava. Kirkonseudun osayleiskaavassa kanatei-
den 63 ja 68 risteysalueelle on varattu alue kiertoliittymälle. Asemakaavassa risteys-
aluetta ei ole kaavoitettu suoraan kiertoliittymäksi. Voimassa olevassa asemakaa-
vassa risteysalueelle on kuitenkin varattu tilaa nykyistä laajemman risteyksen toteut-
tamiseksi, joten poikkeama on siten vähäinen.  
 
Asemakaavan muuttaminen tiesuunnitelmia vastaavaksi: Evijärvellä on meneillään 
keskustan alueen asemakaavan päivitys, jonka yhteydessä toteutetaan kantateiden 
63 ja 68 risteysalueen kaavamuutos mikäli se kiertoliittymän toteuttamiseksi on välttä-
mätön. 
 
Laatiiko kunta tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät omat suunnitel-
mansa ja vastaako kunta suunnitelmien käsittelyprosessista hankkeen toteuttamisen 
edellyttämässä aikataulussa: Hankkeeseen ei liity kunnan omia suunnitelmia vaativia 
asioita. Mikäli tällaisia suunnitelmia vaativia asioita kuitenkin ilmaantuu, kunta sitou-
tuu toteuttamaan ne hankkeen edellyttämässä aikataulussa. 
 
Onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmassa esitettyihin suunnitelmaratkaisui-
hin, muotoiluun tai mitoitukseen: Kiertoliittymän tiesuunnitelmassa on huomioitu uu-
sien HCT-yhdistelmien vaatimat tilatarpeet, jonka mukaan kiertoliittymä on mitoitettu. 
Tiesuunnittelun suunnitelmaratkaisuihin, mitoitukseen tai muotoiluun ei ole huomaut-
tamista.   

 
Salliiko kunta suunnitelmassa esitettyjen ylijäämämaiden sijoittamisen, kuivatusjärjes-
telyt kuten laskuojien ja johtojen asentamisen asemakaava-alueellaan: Kunta sallii 
kiertoliittymän rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet asemakaava-alueella. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden sijoittelusta tulee kuitenkin etukäteen keskustella kunnan 
viranhaltijoiden sekä maanomistajien kanssa.    
 
Salliiko kunta asemakaava-alueellaan: kiertotien tai liikennejärjestelyjen sijoittaminen, 
tiettyjen katuyhteyksien käytön toteutuksen aikana. Kunta sallii kiertoteiden tai liiken-
nejärjestelyjen järjestämisen asemakaava-alueella. Järjestelyistä tulee sopia etukä-
teen kunnan sekä maanomistajien kanssa.  
 
Maantien tekemiseen tarvittavan maa-alueen korvaus: Kunta luovuttaa omistamansa 
ja hallinnoimansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.  

 
Kiertoliittymän niittämisestä ja istutusten kunnossapidosta ja käyttökustannuksista 
vastaaminen: Kunta vastaa kiertoliittymän niittotöistä sekä istutusten kunnossapi-
dosta ja käyttökustannuksista. 
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Tiesuunnitelma-aluetta koskevat kaavat sekä kaavamääräykset: 
Kirkonseudun osayleiskaava. 
Keskustan alueen kokonaisasemakaava 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, kunnaninsinööri Tuomo 
Saari, 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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71 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 71 
26.4.2021 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Sivistyslautakunta 6.4.2021 
Sivistyslautakunta 13.4.2021 
Tekninen lautakunta 19.4.2021 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 14, lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 47, asuntohakemus 
 48, takuuvuokran pidättäminen 
 55, asuntohakemus 
     
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 139, Sijaisen työsuhteen jatkaminen 

 140, Liikuntatoimen kesätyöntekijän ottaminen  
  

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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72 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 72 
26.4.2021  

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 4 kpl 
2. Maanmittauslaitos, kutsu toimitukseen, 30.3.2021 
3. Maamittauslaitos, Ilmoitus toimituksesta, 21.4.2021 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, Pöytäkirja 30.3.2021 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, Esityslista, 27.4.2021 
6. Kauhavan kaupunki, Khall, Ote pöytäkirjasta § 64, 12.4.2021 
7. Seinäjoen kaupunki, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto 1/2021, 

pöytäkirja, 31.3.2021 
8. Vaasan hallinto-oikeus, Päätös kunnallisvalitukseen, Dnro 

20151/03.04.04.04.10/2020, 20.4.2021 
9. OKM, Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimipaikoista, 

VN/7615/2021-OKM-1 
10. TEM, VN7919072021-TEM-1, Ohje kotoutumisen edistämisestä koskevan lain 

mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille, 1.4.2021 
11. Kansallisarkisto, Koronapandemia-ajan tietojen arkistointi julkisessa hallin-

nossa, KA/2429/07.01.01.00.2021, 31.3.2021 
12. STM, Opiskeluterveydenhuoltoon uudet henkilöstömitoitussuositukset, 

15.4.2021 
13. STM, Pakollisista terveystarkastusta ja tietojen antamista koskevat muutokset 

tartuntatautilaissa, VN/9047/2021, 30.3.2021 
14. STM, Alueille ohjattavat toimenpiteet epidemian leviämisen estämiseksi, 

VN/5896/2021-STM-5, 30.3.2021 
15. Valtionkonttori, Kirje, VK/178/04.01.99/2020, 8.4.2021 
16. Valtionvarainministeriö, Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikai-

susta 2020, VN/27140/2020, 8.4.2021 
17. STM, Kirje, VN/8321/2021, 31.3.2021 
18. STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin tehdyt 

muutokset, 31.3.2021 
19. STM, Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estä-

miseksi, VN/9358/2021, 12.4.2021 
20. EPSHP, Koronanyrkin tiedote, 29.3.2021 
21. EPSHP, Koronanyrkin tiedote, 12.4.2021 
22. EPSHP, Koronanyrkin tiedote, 19.4.2021 
23. EPSHP, Hallitus 5/2021, pöytäkirja, 19.4.2021 
24. OKM, Muistio, Vapaaehtoisista Covid-19 rokotuksista annetun asetuksen 

muuttaminen, 19.4.2021 
25. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva, 6.4.2021 
26. LSSAVI, uudet yhteystiedot, 6.4.2021 
27. LSSAVI, Alueellinen valmiusharjoitus, LSSAVI/3044/2021, 30.3.2021 
28. LSSAVI, Ympäristösuojelulain mukainen lupapäätös, 24.3.2021 
29. LSSAVI, Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman toteuttaminen 2021, 

LSSAVI/3479/2021, 15.4.2021 
30. EPOELY, Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä, EPOELY/997/2021, 

12.4.2021 
31. Metsähallitus, Tutkimuslupa, MH1675/2021/2 
32. Metsähallitus, Tutkimuslupa, MH1814/2021/1 
33. EP:n liitto, Maakuntahallitus 4/2021, esityslista, 19.4.2021 
34. EP:n korkeakouluyhdistys, Kevätkokous, esityslista, 13.4.2021 
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35. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, kevätkokous, kutsu, 15.4.2021 
36. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Muistio 13.4.2021, 15.4.2021 
37. Kuntatyönantajat, yleiskirje 3/2021, 14.4.2021 
38. Kuntatyönantajat, yleiskirje 4/2021, 14.4.2021 
39. Kuntaliitto, yleiskirje 6/2021, 8.4.2021 
40. EP:n Liitto, uutiskirje 4/2021, 20.4.2021 
41. EP:n Liitto, kulttuurin uutiskirje, 2/2021, 20.4.2021 
42. Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028, 30.3.2021 
43. EP:n korkeakouluyhdistys, uutiskirje 8/2021, 8.4.2021 
44. EP:n korkeakouluyhdistys, uutiskirje 9/2021, 20.4.2021 
45. Heinolan kaupunki, kirje covid-19 rokotusten laskutuksista, 19.4.2021 
46. Pro-Etelä-Pohjanmaa, Uutiskirje 2/2021, 23.4.2021 
47. LSSAVI, Tartuntatautilain 15 §:n ja §6 §:n mukainen päätös pakollisista ter-

veystarkastuksista, LSSAVI76205/2021, 26.4.2021 
48. Valtionkonttori, Kuntatalouden tiedote, 26.4.2021 
49. Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymä, Päätös Covid-19 rokotteen korvaa-

misesta, 26.4.2021 
50. Porin Kaupunki, tiedote covid-19 rokottamisen laskutuksesta, 26.4.2021 
51. STM, Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estä-

miseksi, VN/11430/2021, 26.4.2021 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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73 § MUUT ASIAT 

Khall § 73 
26.4.2021 
 

1. Digitalisaation kehittämishanke yhdessä Soinin kunnan kanssa. 
2. Lähiliikuntatyöryhmän lakkautupäätös (sivistyslautakunta 6.3.2021) ja uuden toi-

mijan perustaminen. 
3. Evijärvi tuottaa – tapahtuma syksyllä 2021. 
4. Etelä-Pohjanmaan Liitto, maakunnan kuntien yhteinen tuulivoimaselvitys 6.5.2021 

klo 15.00. 
5. Kunnan kiinteistöjen kiinteistöpäivystys. 
6. Evilämpö Oy, Jorma Tolosen poistuminen osakeyhtiön hallituksesta. 
7. Antinrinteen saneerauksen tilanne. 
8. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, EOAK/1537/2021. Viite: Kantelu 

1.3.2021. 
9. Sopulan kiinteistön käyttö tulevaisuudessa mahdollisesti päiväkotina. 
10. Kunnan henkilöstöön suuntautunut arvostelu ja kokemus epäasiallisesta käytök-

sestä. 
11. Seuraava kunnanhallitus 24.5.2021. 
 
 
Merkittiin, että Juha Alkio poistui 20.01. Kohta 8. käsittelyn aikana. 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 61 – 66, 68, 70, 71-73 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 67, 69 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
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:  67, 69 
 
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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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen 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. 

 
 


