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94 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 94 
21.6.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
95 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 95 
21.6.2021 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 yksimielisesti. 

 

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 96 
21.6.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Kauris ja Alina Lehto. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Alina Lehto. 
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97 § KUNTAVAALIEN 13.6.2021 TULOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 

Khall § 97 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 § 31 vahvistanut 13.6.201 pidet-
tyjen kuntavaalien tuloksen ja antaa vaalilain 95 §:ssä edellytetyllä tavalla kunnanhal-
lituksen ja valtuuston tiedoksi luettelon Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuu-
tetuiksi valituista valtuustokaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025: 

 
-   ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut: 
 

Järj 
nro 

 
Ehdokas  Ryhmä 

 
Äänet 

 
Vertausluku  

nro nimi  

1. 
 
13 Ahonen, Esko  KESK 

 
118 

 
672,000 

2. 
 
2 Ahopelto, Antti  KOK 

 
120 

 
363,000 

3. 
 
10 Kujala, Juha-Matti  KD 

 
86 

 
336,000 

4. 
 
23 Mäntylä, Pasi  KESK 

 
57 

 
224,000 

5. 
 
3 Hanhikoski, Pauli  KOK 

 
58 

 
181,500 

6. 
 
15 Anttikoski, Jari  KESK 

 
51 

 
168,000 

7. 
 
33 Perkkalainen, Antti  VAS 

 
75 

 
155,000 

8. 
 
20 Lehto, Alina  KESK 

 
41 

 
134,400 

9. 
 
4 Kattilakoski, Markus  KOK 

 
57 

 
121,000 

10. 
 
18 Kaski, Kalle  KESK 

 
37 

 
112,000 

11. 
 
27 Vesala, Pertti  KESK 

 
37 

 
96,000 

12. 
 
8 Takamaa, Jani  KOK 

 
44 

 
90,750 

13. 
 
16 Hernesaho, Kari  KESK 

 
33 

 
84,000 

14. 
 
32 Vertanen, Lasse  SDP 

 
31 

 
77,500 

15. 
 
21 Mäkelä, Sebastian  KESK 

 
32 

 
74,667 

16. 
 
6 Pahkakangas, Jarkko  KOK 

 
38 

 
72,600 

17. 
 
12 Aho, Antti  KESK 

 
30 

 
67,200 

18. 
 
14 Alkio, Juha  KESK 

 
30 

 
61,091 

19. 
 
5 Kattilakoski, Vily  KOK 

 
20 

 
60,500 

20. 
 
19 Katajamäki, Emma  KESK 

 
26 

 
56,000 

21. 
 
7 Takamaa, Iris  KOK 

 
19 

 
51,857 

22. 
 
17 Holm, Matti  KESK 

 
23 

 
51,692 

23. 
 
30 Saari, Anssi  SDP 

 
28 

 
51,667 

24. 
 
11 Forsbacka, Keijo  KD 

 
16 

 
48,000 

25. 
 
9 Vinkanharju, Juha  KOK 

 
7 

 
45,375 

26. 
 
26 Pietilä, Mirva  KESK 

 
16 

 
44,800 

27. 
 
28 Välikangas, Susanna  KESK 

 
15 

 
42,000 

28. 
 
22 Mäkinen, Johannes  KESK 

 
11 

 
39,529 

29. 
 
31 Uusitalo, Daniel  SDP 

 
11 

 
38,750 

30. 
 
24 Niemi, Saija-Liisa  KESK 

 
8 

 
37,333 

31. 
 
25 Niemissalo, Juha  KESK 

 
5 

 
35,368 

32. 
 
34 Wetterstrand, Kristian  VIHR 

 
33 

 
33,000 
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- mitättömien äänten määrä oli 4, 
- äänten kokonaismäärä 1591. 

 
Keskusvaalilautakunta totesi tasamäärän ääniä saaneiden välisen arvonnan 
kirjaamisen jälkeen, että valtuustoon kaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025 on tullut 
valituiksi seuraavat: 
1. Ahonen Esko 

Kunnallisneuvos 
2. Ahopelto Antti 

Muusikko, sähköasentaja 
3. Kujala Juha-Matti 

Konetekniikan insinööri 
4. Mäntylä Pasi 

Yrittäjä 
5. Hanhikoski Pauli 

Kiinteistönhoitaja 
6. Anttikoski Jari 

Maatalousyrittäjä 
7. Perkkalainen Antti 

Kuntayhtymän johtaja, eläkkeellä 
8. Lehto Alina 

Terveydenhoitaja 
9. Kattilakoski Markus 

Vakuutustarkastaja, eläkkeellä 
10. Vesala Pertti 

Maanviljelijä  
11. Kaski Kalle 

Yrittäjä 
12. Takamaa Jani 

Kehittämispäällikkö 
13. Hernesaho Kari 

Yrittäjä 
14. Vertanen Lasse 

Metsuri 
15. Mäkelä Sebastian 

Yrittäjä, kuljettaja 
16. Pahkakangas Jarkko 

Rakennusinsinööri 
17. Alkio Juha 

Ensihoitaja 
 
 VARALLA: 
 
 Kansallinen kokoomus 

1. Kattilakoski Vily 
Sähkömies, muusikko 

33. 
 
29 Kauris, Teemu  SDP 

 
10 

 
31,000  
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2. Takamaa Iris 
Opiskelija 

3. Vinkanharju Juha 
Tekninen myyjä 

 
 Kesk + KD 

1. Aho Antti  
Kalvonpuhaltaja 

2. Katajamäki Emma 
Yrittäjä 

3. Holm Matti 
Yrittäjä 

4. Pietilä Mirva 
Talousasiantuntija, agrologi (amk) 

5. Forsbacka Keijo 
Eläkeläinen 

6. Välikangas Susanna 
Laitoshuoltaja, opiskelija 

7. Mäkinen Johannes 
Opiskelija 

8. Niemi Saija-Liisa 
Mielenterveyshoitaja, lähihoitaja 

9. Niemissalo Juha 
Eläkeläinen, opettaja 

 
 SDP + VAS 

1. Saari Anssi 
Kunnossapitoasentaja 

2. Uusitalo Daniel 
Production technician 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi luettelon kun-
tavaaleissa 2021 Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista val-
tuustokaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044-7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi.  

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 21.6.2021 164 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

98 § EVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUVAN MUUT-
TAMINEN SEKÄ VALMISTELULUPA ASIASSA 

Khall § 87 
24.5.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 7.5.2021 julkaissut kuulutuksen Vesilain 
mukaisesta lupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/17736/2020). Aluehallintovirasto pyy-
tää kunnan lausuntoa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseen sekä valmistelulu-
paan. 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Länsi- ja Sisä-Suomen 
Aluehallintovirastolle jättämän hakemuksen pääasiallinen sisältö: 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee voimassa olevan 
luvan haltijana lupaa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseksi. Lisäksi hakija hakee 
vesilain mukaista valmistelulupaa hakemuksen mukaisen säännöstelyn aloittamiseksi 
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  
 
Evijärven ja sen yläpuolisen Lappajärven säännöstely on aloitettu Toisen vesistötoi-
mikunnan 15.11.1954 antaman luvan perusteella, jota on sittemmin muutettu. Evijär-
ven nykyiset vedenkorkeudet ja juoksutukset perustuvat Länsi-Suomen vesioikeuden 
10.10.1991 antamaan päätökseen nro 64/1991/2, joka on saanut lainvoiman vuonna 
1995 korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen. 
 
Hakija hakee muutosta myös Lappajärven ja Evijärven säännöstelyyn liittyvistä tark-
kailu- ja kompensaatiovelvoitteista annettuun Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen 
nro 77/1986/2 lupaehtoon 5, jota Korkein hallinto-oikeus on muuttanut 23.5.1988 an-
tamallaan päätöksellä 2099. Haettava muutos koskee talviaikaisen vedenvaihtuvuu-
den riittävää turvaamista nykyisen Inanlahden sijaan koko Evijärven alueella.  
 
Hankkeen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstely vastaamaan paremmin pit-
kään jatkunutta säännöstelykäytäntöä, parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista 
sekä edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.  
 
Säännöstelyyn haettava muutos  
 
Voimassa olevan säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyöhyke, jolla 
järven pinta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pitämään. Hakemuksen mukaan 
Evijärven ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja sekä säännöstelyn ylä- ja alarajoja 
eli koko säännöstelykaaviota on tarkoitus nostaa 10 cm nykyistä korkeammalle. 
 
Jatkossa kesäaikainen tavoitevyöhyke on korkeusvälillä N60 +61,70…+61,85 m (voi-
massa olevan luvan mukainen tilanne N60 +61,60…+61,75 m). Luvan mukainen ala-
raja on jatkossa N60 +61,50 m (nykytilanteessa N60 +61,40 m) ja yläraja N60 +62,25 m 
(nykytilanteessa N60 +62,15 m). Jatkossa keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun 
puolivälistä alkaen maaliskuun loppuun mennessä välille N60 +61,55…+61,65 m (ny-
kytilanteessa N60 +61,45…+61,55 m). N60 ja N2000 -korkeusjärjestelmien välinen ero 
alueella on 41 cm (N2000 = N60 + 0,41m).  
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Lisäksi hakija esittää, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina vedenpinnan ke-
vätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä juoksuttamalla Evijär-
vestä minimissään Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 1 m3 /s (voimassa olevan lu-
van mukaisessa tilanteessa minimijuoksutus on Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 2 
m3 /s).  
 
Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan no-
peiden laskujen ja nostojen osalta hakija esittää, että veden pinta voidaan tarvitta-
essa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin 
teon yhteydessä juoksuttamalla vähemmän kuin säännöstelykaaviossa kyseisen vyö-
hykkeen juoksutusmäärä olisi. Esityksen mukaan pulssitusta voitaisiin tehdä 1-3 ker-
taa talvikauden aikana. Hapetustilanteen parantamisen lisäksi pulssituksella on tar-
koitus parantaa Evijärven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta.  
 
Muilta osin Evijärven juoksutusmääräyksiin ei haeta muutosta.  
 
Vaikutukset  
 
Hakemuksen mukainen säännöstelykäytännön muutos vastaa kesäaikaan 2000–lu-
vulla (lukuun ottamatta 2018–2020) vallinnutta säännöstelykäytäntöä. 
 
Säännöstelynmuutoksen vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyi-
seen lupapäätökseen verrattuna 10 cm. Evijärven säännöstelyn tavoitetason ja keski-
vedenkorkeuden nostaminen aiheuttavat kapean rantakaistaleen (leveys noin 1 m, 
pinta-ala noin 16 ha) jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vet-
tymistä. Pinta-alan mukaan laskettuna veden alle jäävien alueiden kiinteistönomista-
jista 97 % ja vettyvien peltojen kiinteistöjenomistajista 45 % on antanut suostumuk-
sensa hankkeelle. Hakemuksen mukaan vettyviä peltoja on yhteensä noin 310 heh-
taaria ja 10 cm:n kuivatussyvyyden muutoksesta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille yh-
teensä noin 250 000 euron haitat. Hakemuksessa korvattavaa haittaa on katsottu koi-
tuvan peltoalueille. Metsille ja niityille ei katsota koituvan korvattavaa haittaa. Tontti-
alueille hyödyn katsotaan olevan vettymishaittaa suurempi. Hakemus sisältää esityk-
sen haittakorvauksista. Osa hankkeeseen suostuneista on ilmoittanut luopuvansa ko-
konaan tai osittain arvioiduista korvauksista. Hakija hakee aluehallintovirastosta pysy-
vää käyttöoikeutta keskivedenpinnan nousun vuoksi pysyvästi vesialueiksi muuttuville 
maa-alueille. 
 
Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 10 cm tasokorotusta 
lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille. 
Muutos ei myöskään aiheuta muutoksia vesirakenteisiin tai Evijärven alapuolisten ve-
sivoimalaitosten toimintaan.  
 
Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven ja sen rantojen virkistyskäyttömahdolli-
suuksia. Vesitilavuuden kasvu hidastaa järven umpeenkasvua sekä parantaa vesis-
tön tilaa. Myös kalaston ja muun vesieliöstön elinolosuhteet osin paranevat. Hank-
keesta ei aiheudu haittaa Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000-alueeseen 
ja sen suojeluperusteisiin tai järvellä havaitulle, luontodirektiivin liitteen IV (a) mukai-
selle viitasammakolle. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat myös yksityiset luonnon-
suojelualueet (kohteet 82355 ja 82402) ja Tuuliniemen pohjavesialue (tunnus 
1005202).  
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Hakemuksen mukaan hankkeen hyödyt on arvoitu selvästi hankkeesta aiheutuvia 
haittoja suuremmaksi.  
 
Aluehallintovirasto arvioi, että hanke ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä aluehallin-
tovirastossa vireillä olevan Evijärven Jokisuun alueella tehtävien lintuvesikunnostuk-
seen liittyvien ruoppausten (dnro LSSAVI/18878/2020) kanssa todennäköisesti mer-
kittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden vuoksi alue on verkostoon sisällytetty. 
 
Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: https://ylupa.avi.fi/fi-
FI/asia/1914480 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen hakemus Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta on kun-
nan valtuuston 28.9.2020 § 37 tekemän päätöksen ja kunnan tahtotilan mukainen. 
Evijärven kunta puoltaa Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hyväksymistä hake-
muksen mukaisena. 
 
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. 
 
Keskustelun aikana Aapo Kirsilä, Jari Anttikosken, Marja-Leena Kultalahden ja Satu 
Ritalan kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään vaatimus ELY-Keskukselle 
toteuttaa vedenpinnan säännöstelyä säännöstelykaavion mukaisesti.  Toteuttamatta 
jättäminen tulee sanktioida. Olemassa olevaa tavoitevyöhykettä ja kevätkuoppaa ei 
ole toteutettu vuodesta 1999, josta on seurannut ravinteiden huuhtoutumista kevättul-
vien takia järveen. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Aapo Kirsilän eh-
dotusta äänestävät EI.  Äänestys- esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Jukka Kuusela) 
ja  4  EI-ääntä ( Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Satu Ritala, Jari Antti-
koski).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Aapo Kirsilän ehdotus on tullut kunnanhallituksen 
päätökseksi äänin 4 -2.   

 
Khall § 98 
21.6.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntaan on 31.5.2021 saapunut Kuntalain 94 pykälän mukainen pyyntö ylimääräisen 
kunnanvaltuuston kokouksen järjestämiseksi koskien Evijärven säännöstelyluvan 
muuttamista Aluehallintovirastossa kunnanhallituksen (24.5.2021 § 87) antaman lau-
sunnon johdosta, joka pyynnön mukaan poikkeaa lainvoimaisesta Evijärven kunnan-
valtuuston päätöksestä asiaa koskien. 
 
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. 
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Kunnanhallituksen on, kuntalain 93 pykälän mukaan valmisteltava valtuustossa käsi-
teltävät asiat. 
 
Edellä on kunnanhallituksen antama lausunto asiasta (24.5.2021 § 87). Hallintosään-
nön 18 § 1. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää lausunnon antamisesta kuntaa 
koskevissa lausuntopyynnöissä, jollei lausuntopyyntöä ole osoitettu jollekin muulle 
toimielimelle. 
 
Kuntalain tausta ja tulkinta –teoksen mukaan valtuuston käsittelyyn tuotavan asian 
ollessa sellainen, joka ei kuulu valtuuston toimivaltaan kunnan sisäisessä työnjaossa 
muodollisen toimivallan ollessa muulla viranomaisella, valtuuston käsittely ja kannan-
otto ovat luonteeltaan poliittista ohjausta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa antamansa lausunnon valtuustolle 
tiedoksi.  

Keskustelun aikana Alina Lehto ehdotti Teemu Kauriin ja Markus Kattilakosken kan-
nattamana, että hallituksen päätös 24.5.2021 § 87 otetaan uudelleen käsittelyyn. 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Alina Lehdon eh-
dotusta äänestävät EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
 Äänestyksessä annettiin 3  JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jari Ant-
tikoski) ja   4 EI-ääntä (Markus Kattilakoski, Teemu Kauris, Alina Lehto, Satu Ritala).  

 
Keskustelun aikana Alina Lehto ehdotti että, kunnanhallituksen 24.5.2021 antamaa 
lausuntoa muutetaan seuraavasti: ”Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan pohjaeh-
dotuksen seuraavalla lisäyksellä: kunnanhallitus korostaa Evijärven valtuuston 
28.9.2020 hyväksymässä säännöstelyluvan muutoshakemuksessa säännöstelykaa-
vion ja tavoitevyöhykkeiden noudattamisen tärkeyttä sekä kevätkuopan toteuttamisen 
merkitystä.  Satu Ritala kannatti Lehdon ehdotusta. 
 
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy lausun-
tonaan AVI:lle sen kunnanvaltuuston hyväksymän kannan, jota myös kunnanjohtaja 
on virkavastuulla esittänyt kunnanhallituksen kokouksessa 24.5.021.  Teemu Kauris 
kannatti Kattilakosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen päätöksestä 
24.5.2021 § 87 poikkeavaa kannatettua ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys 
siten, että ne, jotka kannattavat Alina Lehdon ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka 
kannattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI.  Äänestysesitys hyväk-
syttiin. 
 
 Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina 
Lehto, Satu Ritala, Jari Anttikoski) ja   2 EI-ääntä (Teemu Kauris, Markus Kattila-
koski).  

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen päätöksestä 24.5.2021 § 
87 poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, 
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannatta-
vat Alina Lehdon ehdotusta äänestävät EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin. 
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 Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jari Antti-
koski) ja   3 EI-ääntä (Teemu Kauris, Alina Lehto, Satu Ritala).  Äänestyksessä annet-
tiin yksi tyhjä ääni (Markus Kattilakoski). 

 
 Merkittiin, että Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteen kirjallisena. 

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

 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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99 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

Khall § 99  
21.6.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kesäkuussa 2016 hallituksessa ja valtuustossa hyväksyttiin Hyvinvoiva ja Elinvoimai-
nen Evijärvi – kuntastrategia 2025. Strategiassa toteutettavat konkreettiset toimenpi-
teet määritellään erillisessä toimenpideohjelmassa.  
 
Kuntastrategiaa on toteutettu toimenpideohjelmilla 2016 – 2017, 2019 – 2019 ja nyt 
meneillään olevalla toimenpideohjelmalla vuosille 2020 – 2021, joka on hyväksytty 
kunnanhallituksessa 29.6.2020 (§ 99). 

 
Toimenpideohjelma on jaettu kuntastrategian neljän päätavoitteen (talous, palvelut, 
elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin. Toimenpide-
ohjelmassa on määritelty toteutettavat toimenpiteet sekä tavoitteet ja vastuutahot 
näille toimille. Toimenpideohjelmassa 2020–2021 on 20 erillistä tavoitekokonaisuutta, 
niiden alla on useita eri toimenpiteitä ja alakohtia. Kuntastrategian ja toimenpideohjel-
man toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu määrärahaa talousarviossa. Investoin-
tien rahoituksesta päätetään kunnanhallituksessa erikseen tapauskohtaisesti.  

 
Kuntastrategialle on hallituksessa 28.8.2017 (§ 196) nimetty ohjausryhmä. Ohjaus-
ryhmän tehtäviä on seurata ja arvioida kuntastrategian toteutumista sekä raportoida 
siitä hallitukselle säännöllisesti ja valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Lisäksi oh-
jausryhmä valmistelee toimenpideohjelmat (TPO), jotka hyväksytään hallituksessa. 
 
Toimenpideohjelman toteutusta on läpikäyty johtoryhmässä. Kuntastrategian ohjaus-
ryhmä käsittelee toteutumista 22.6.2021. 
 
Toimenpideohjelman toimia on toteutettu monien eri toimijoiden toimin ja hyvässä yh-
teistyössä eri tahojen kanssa. Monet toimenpideohjelmassa olevat toimet toteutuneet 
suunnitellusti ja valtaosa muistakin toimista ovat edenneet ja etenemässä. Kulunen 
vuoden aikana vallinnut koronan aiheuttama tilanne sekä henkilöstövaihdokset ovat 
osaltaan vaikuttaneet toteuttamiseen ja aikatauluihin. 
 
Pykälän oheismateriaalina on kuntastrategian toimenpideohjelman 2020–2021 toteu-
tus. Toimenpideohjelmaan toteutus on merkitty nuolella ja sinisellä tekstillä, että se 
erottuu alkuperäisestä toimenpideohjelmasta. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntastrategian toimenpideoh-
jelman toteutuksen tiedokseen ja vie sen valtuustolle tiedoksi.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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100 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021 

Khall 100 § 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 – 
30.4.2021. Toteumaraportti on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 30.4.2020. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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101 § KUNTAYHTYMÄ KAKSIVEUVOISEN TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 

Khall § 101 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

  
 Yhtymähallitus on käsitellyt talouden osavuosikatsauksen kokouksessaan 26.5.2021 

ja päättänyt antaa katsauksen tiedoksi jäsenkunnilleen.  
 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ensimmäinen vuosineljännes on edennyt suunnitelmien 

mukaisesti, poikkeuksena jo vuonna 2020 alkanutta koronaepidemiaa sekä siihen liit-
tyvää tartunnanjäljitystyötä sekä rokotustyötä. Alkuvuoden aikana on kehitetty aktiivi-
sesti eri sektoreilla palveluja, niiden tuottamisesta sekä jatkettu viime vuonna aloitet-
tujen kehittämistoimien jalkauttamista. Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloitta-
nut toimintansa uudelleen. Talouden tasapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuo-
den talousarvion toteuttamiseen talousarvion puitteissa ja valmistautuminen talousar-
vio 2022 tekemiseen. Talousarvion toteutumiselle jo nyt aiheuttaa haasteita koronan 
aiheuttamat lisäkustannukset tartuntojen jäljitykseen/hoitoon/ennaltaehkäisyyn sekä 
rokotusten toteuttamiseen liittyen. Jäsenkuntien kanssa on käyty ensimmäisen vuosi-
neljänneksen aikana kaksi jäsenkuntaneuvottelua. Niiden aiheena ovat olleet yleiset 
kuntayhtymän asiat, talousasiat ja suuntaviivat talousarviolle 2022. 

 
 Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden toteuma on  

411 770 alijäämäinen. Tulos muodostuu sekä tuottojen vajauksesta (190 000 euroa) 
että kulujen ylityksestä (220 000 euroa) talousarvion tasaiseen toteumaan nähden. 
Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio, suojain/väline sekä henkilöstökustan-
nuksia) on ajalla 1 - 3/2021 kertynyt 330 000 euroa. Siten voidaan todeta, että ilman 
näitä kustannuksia talous olisi kohtalaisen hyvin hallinnassa. Alkuvuoden aikana yk-
sikköjä on ohjeistettu tiukasta kulukurista ja kulujen karsimisesta. Kuntayhtymän toi-
minta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.  

 
 Tulosalueilla on tehty toiminnallista ja taloudellista kehittämistyötä. Erityisesti sosiaali-

palveluissa lastensuojelukustannusten osalta on myönteinen kehitys. Terveyspalve-
luissa on tehty päätös osaston pienentämisestä. Ikäihmisten palveluissa on pyritty 
löytämään keinoja henkilöstön saatavuuden varmistamiseen tulevaisuudessa mm. 
oppisopimuskoulutuksen saamisella alueelle.  

 
 Alkuvuoden aikana koronapandemia on työllistänyt enemmän kuin oletettiin. Alkuvuo-

den aikana alueella oli muutamia isoja tartuntaketjuja ja niiden myötä erityisesti tar-
tunnanjäljitys sekä näytteenotto oli ajoittain hyvin ruuhkautunut. Koronarokotukset 
ovat käynnistetty heti vuoden alussa ja niitä on hidastanut rokotteiden heikko saata-
vuus. Koronarokotuksiin on osallistunut iso määrä henkilöstöä eri tulosalueilta. Tavoit-
teena on ollut niin nopea rokottamistahti kuin se saatavuuden osalta on ollut mahdol-
lista. 

 
 Sairauspoissaolojen osalta on kasvua koko viime vuoteen, mutta vähentymistä viime 

vuoden viimeiseen kvartaaliin. Huomioitavaa on, että lähes 70 % kuntayhtymän hen-
kilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauspoissaololla alkuvuoden aikana. Tämä on syytä 
ottaa huomioon analysoitaessa poissaoloja, ja henkilöstön kokonaistyöhyvinvointia. 
Myös alkuvuoden aikana on tehty lukuisia toimenpiteitä yksittäisten työntekijöiden pit-
kittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja.  
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 Valtakunnallisen sote-valmisteluun liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet ja kuntayhty-
män henkilöstöä osallistuu niihin tiiviisti. Kauhavan hyvinvointikeskuksen rakentami-
nen on alkanut. 

 
 Toiminnallisesti ensimmäinen vuosineljännes on ollut onnistunut. Myös taloudellisesti 

on suoriuduttu kohtalaisesti huomioiden koronan aiheuttamat lisäkustannukset. 
 

Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on suoritteiden budje-
toitua jonkin verran arvioitua suurempi käyttö (+5,6 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-2,2 
%), ikäihmisten palvelujen osalta (-4,9 %) ja terveyspalveluissa (+ 42,2 %) sekä eri-
koissairaanhoidossa (+7,4 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven 
osalta ovat kaikilta palvelualueilta yhteensä 2 662 464 euroa, eli 140 443 euroa yli 
budjetoidun. 

 
 Oheismateriaalina Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 

31.3.2021.  
 

 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä kaksi-
neuvoisen talouden osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2021. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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102 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE KIINTEISTÖSTÄ POHJANTIE 1, 
RNO 52-401-2-330 

Khall § 102 
21.6.2021  Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Ateno Oy:n kanssa käydyssä keskustelussa Ateno Oy on ilmoittanut kunnalle haluk-
kuuden ostaa teollisuusalueella sijaitsevasta Pohjantie 1 –nimisestä tilasta, Rno 52-
401-2-330 noin 26 000 m²:n (2,6 ha) määräalan. 

 
Kyseinen määräala sijaitsee Vattuahon teollisuusalueen laajennusosalla, jonka ase-
makaavoitustyön edellytyksenä olevan pohjakartan laadinta on meneillään. Määräala 
sijaitsee Ateno Oy:n omistaman teollisuuskiinteistön vieressä. Ateno Oy on ilmoitta-
nut haluavansa hankkia määräalan mahdollistaakseen liiketoiminnan laajentamisen 
tulevaisuudessa. 
 
Kiinteistön Pohjantie 1 länsireunaan sekä pohjoisosaan jätetään kunnan omistukseen 
vähintään 14 metrin kaistale tievaraukselle.  

 
Valtuuston päätöksellä, asemakaavoitetun teollisuustontin myyntihinta Evijärvellä on 
1€/m² ja kyseinen hinta on Ateno Oy:n tiedossa. Määräala myydään ilman puustoa. 
Kunta poistaa puuston kesän 2021 aikana. Määräalan hinnaksi muodostuu 26 000 €.  
 
Asemakaavoituksen ollessa myynti hetkellä kesken, kunta vastaa kaupan kohteena 
olevan määräalan asemakaavoituksen kustannuksista. 
 
Kyseisestä kaupasta on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksen muissa asioissa ja 
on katsottu perustelluksi myydä määräala kiinteistöstä Ateno Oy:lle. 

 
Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökaupan karttaotteet. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Ateno Oy:lle 

myydään noin 26 000 m²:n suuruinen määräala Evijärven kunnan Evijärven kylässä 
sijaitsevasta tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-330.  

 
Myyntihinta määräalalle on 26 000 €. Määräala myydään ilman puustoa, kunta pois-
taa puuston kesän 2021 aikana.  
 
Määräalan asemakaavoituksesta kustannuksista vastaa Evijärven kunta. 
 
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (044 7699550)  
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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103 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN EVIHUOLTO OY:LLE KIINTEISTÖSTÄ SOININ-
PALSTA RNO 52-401-12-4 

Khall § 103 
21.6.2021  Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evihuolto Oy:n on tehnyt kunnalle ostotarjouksen Soininpalsta–nimisen tilan, Rno 52-
401-12-4 määräalasta. Määräala on erillinen palasta n:o 3 (52-401-12-4/3), jonka 
pinta-ala on 4,24 ha (42 400 m²).  

 
Määräala sijaitsee Kirkkotien varrella Evihuolto Oy:n omistaman kiinteistön vieressä. 
Evihuolto Oy on ilmoittanut haluavansa ostaa määräalan metsämaaksi.  
 
Määräalan kokonaispinta-ala on 4,24 ha, josta 2,38 ha on 0-5 vuotista taimikko ja 
1,86 ha on viime talvena hakattua leimikkoa, jonne on jätetty muutama mänty sie-
mennys puuksi sekä nuoria kuusia.  

 
Valtuusto on vuonna 2006 päätöksellään vahvistanut kunnan metsäalueiden myyn-
tiehdot, jossa on hinnoiteltu maapohja, sekä eri ikäluokkainen puusto.  
 
Myyntiehtojen mukaan metsämaan perushinta on 1 000 €/ha ja 0-5 vuotias taimikko 
on 1 200 €/ha.  
 
Myyntiehtojen mukaan jokainen metsäkauppa arvioidaan erikseen ennen mahdollista 
myyntiä ottaen huomioon metsikön sijainti, metsikön monimuotoisuusarvot ja mahdol-
liset metsikön muut käyttötarkoitusmahdollisuudet. 
 
Evihuolto Oy:n tekemä tarjous määräalasta on 7 630 €.  

 
Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökaupan karttaotteet. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee määräalan myynnistä ja te-

kee ehdotuksen valtuustolle kokouksessa. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että määräalaa ei myydä. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (044 7699550)  
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Merkittiin, että Teemu Kauris poistui 19.00. 
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104 § KOPA / SUEVIITTI -HANKE 

Siv.ltk § 52 
25.5.2021 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen  
 

Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena on kun-
tien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää 
toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistami-
seen eri puolilla maata.  

Alajärven kaupunki, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun am-
matti-instituutti ovat tehneet sopimuksen ja sitoutuneet yhdessä toteuttamaan ja mak-
samaan Sueviitti - Järviseudun koulutuspalvelut –hankkeen projektisuunnitelman mu-
kaisesti. Syntyneet kustannukset on sovittu jaettavaksi kuntien asukasluvun suh-
teessa.  

Alueellinen tavoite ja haaste ja niiden kytkeytyminen projektin tavoitteisiin  

Ensisijaisena tavoitteena on koulutuspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen Jär-
viseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Erityisenä haasteena on piene-
nevät ikäryhmät sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Kuinka 
taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella kotoa käsin, koska perinteinen yk-
siköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole enää toimiva ratkaisu. Samalla pyritään 
turvaamaan laadukkaan perusopetuksen jatkuminen kaikissa kunnissa.  

Liite 6.1 Järviseudun kuntien oppilaskehitys  

Väestökehitys on hankkeen kunnissa laskeva ja edelleen syntyvyyden odotetaan las-
kevan. Nykyisten oppilaskehitystä kuvaavien tilastojen mukaan perusopetuksen oppi-
laiden määrä laskee koko alueella.  

Saatavuuden ja saavutettavuuden takia hanke kehittää lukioiden yhteistä opetus-
suunnitelmaa ja opintotarjotinta, lisää verkko-opetusta sekä luo yhteisiä opiskelija-
huoltopalveluja (erityisopetus, kuraattori- ja koulupsykologipalvelut). Opetustarjonnan 
monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi tarkastelun alle otetaan myös toisen asteen 
yhteiset työelämäopinnot. Koulutuksen järjestämiseksi tarkastellaan myös yhteisten 
opettajien käyttöä. Oppilaitos- tai rakennuskohtaisesta ajattelusta halutaan siirtyä tar-
jonta- ja palveluajatteluun: miten tarjoamme opinnot yhdessä alueen nuorille.  

Hankkeessa valmistaudutaan myös muilta osin tulevaan ennakoituun muutoksen:  

- Henkilöstötarpeen ennakointi ja henkilöstöresurssin käyttö muuttuvan opiskelija-
määrän opintojen järjestämisessä ml. perusopetus. Alueen erityispiirteenä on jo nyt 
perus- ja lukio-opetuksen yhteiset opettajat.  

- Tukipalvelujen yhtenäistäminen ja tehostaminen perusturvan kanssa.  

- Valmistavan opetuksen yhtenäistäminen alueelle tulevien ulkomaalaisten opiskelijoi-
den ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä kotouttamiseksi. Tällä hetkellä alueen 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on yli 25% ulkomaalaistaustaisia.  
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Liite 6.2. Järviseudun kuntien palvelutarpeiden kehitys 2018-2040  

Hankkeen eteneminen  

Hankkeen ensisijaisena toimijana ja valmistelijana toimii KOPA-työnyrkki, jonka ko-
koonpanoon kuuluvat Alajärven, Evijärven ja Lappajärven sivistysjohtajat, JAMIn joh-
taja sekä Alajärven ja Vimpelin sekä Evijärven lukio-opetuksen rehtorit. Hanketta on 
ohjattu Kuntaliiton järjestämien tilaisuuksien kautta ja hankkeiden yhteyshenkilöiden 
tapaamisten kautta.  

Hankkeen yhteydessä on järjestetty alueen kunta- ja oppilaitosjohdon tapaaminen 
Lappajärvellä 12.11.2021. Tilaisuuden lopputuloksena laadittiin skenaariot Järviseu-
dun alueen tulevaisuuden koulutuspalveluista ja niiden pohjalta KOPA-työnyrkki laati 
vaihtoehtoiset järjestämismallit esitettäväksi kuntien päättäjille. Samalla kuntajohdon 
tulee antaa suuntaviivat valmisteluryhmälle koulutuksen järjestämisen mallin suunnit-
teluun.  

Esitettyjä vaihtoehtoja:  
1. Yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä -esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulu 

tus 
2. Yhteinen lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä  
3. Yhteinen lukio-opetuksen järjestäjä  
4. Yhteinen esi-,perus- ja lukio-opetuksen järjestäjä  
5. Mikään ei muutu  

Mallien lisäksi KOPA-valmistelunyrkki teki oman linjauksensa koulutuksen järjestämi-
sestä esitettäväksi kuntajohdon 9.2.2021 tilaisuudessa. Linjauksen mukaan alueelle 
tulee saada yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä, jonka tehtävänä on järjestää esi- pe-
rus- ja lukiokoulutuksen Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin alueella vas-
tuukunta-mallilla JAMIn tarpeet huomioiden. Vastuukunnalla tarkoitetaan kuntalain 51 
§ ja 52 § mukaista toimintaa, jossa kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman 
kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoita-
misesta. Lisäksi kuntien välisellä sopimuksella sovitaan Kuntalain 8 §: mukaisesta 
toiminnan siirtämisestä toiselle kunnalle.  

Linjauksen mukaista valmistelua jatketaan viemällä yhteinen esitys tiedoksi alueen 
koulutuksen järjestäjille (ltk ja hallitukset sekä valtuustot) huhti-toukokuun 2021 ai-
kana. Lisäksi syksyllä 2021 järjestetään kunta- ja oppilaitosjohdon sekä muiden kun-
tapäättäjien yhteinen tilaisuus, jossa todetaan valmistelun tilanne. Järjestettävällä ti-
laisuudella pyritään saamaan aikaan edelleen yhteinen näkemys tavoiteltavasta mal-
lista ja toteuttajasta. Samalla sovitaan toteuttamisen aikataulusta.  

Khall § 104 
21.6.2021 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen ja 
saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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Merkittiin, että Markus Kattilakoski poistui 19.04. 
Merkittiin, että Markus Kattilakoski palasi 19.07. 
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105 § ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELU-
TOIMIELIMEN PERUSTAMINEN 

Khall § 105 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on 
parhaillaan eduskuntakäsittelyssä (HE 241/2020 vp). Laissa sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki) lain 10 §:ssä määritellään väliai-
kaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta: 
 
”Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa 
tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun 
asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen 
määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. 
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, 
joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle: 
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle 
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; 
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen; 
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien 
ja velvollisuuksien selvittämiseen; 
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista 
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen; 
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan 
valintaa; 
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta; 
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen; 
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi 
liittyvät asiat. 
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi: 
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen 
siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2023; 
2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi 
siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.” 
 

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-
alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen olisi sovittava 
välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen ko-
koonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen. Väliaikainen 
valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta sekä käyttäisi sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaisi tehtäviinsä liitty-
västä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa. 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, 
joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimieli-
men asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Väliaikaiseen toimieli-
meen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää 
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. 
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Valmistelutoimielimen asettavan viranomaisen on järjestettävä valmistelutoimielimelle 
kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten 
muusta varmistamisesta. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä. Valtio 
myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistä-
misen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelu Etelä-Pohjanmaalla 
 
Etelä-Pohjanmaalla on valmisteltu väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä ni-
meämällä Etelä-Pohjanmaan epävirallinen väliaikaisen valmistelutoimielimen ns. pre-
VATEn.  Pre-VATE kokoonpano perustuu kunnallisjohdon kokouksessa 27.4.2021 
esitettyihin jäsenehdotuksiin. 

 
Toimeenpanolain 8 §:n 2 momentin mukaisesti osapuolet ovat sopineet VATEn ko-
koonpanosta lain voimaantulon varalta seuraavaa.  Pre-VATE on järjestäytynyt ko-
kouksessaan 11.5.2021. Pre-VATEen ensimmäisessä kokouksessa esittelijänä ja 
pöytäkirjan pitäjänä toimi maakuntajohtaja Asko Peltola.  
 
Pre-VATEn kokouksessa päätettiin, että pre-VATEen jäsenet ja varajäsenet nimittä-
neiltä tahoilta haetaan muodostetulle kokoonpanolle ehdollinen hyväksyntä, jossa to-
detaan, että pre-VATE jatkaa työtä hyvinvointialueen virallisena VATEna niin pian 
kuin mahdollista lakiesitysten tultua hyväksytyiksi eduskunnassa. Myöhemmin valit-
tava VATEn hallinnollinen isäntäorganisaatio asettaa VATEn tällä menettelyllä hyväk-
sytyn kokoonpanon mukaisesti.   
 
Pre-VATEen kuuluvat seuraavat henkilöt. 
Osallistujat   Varsinainen jäsen  Varajäsen 
EPSHP   Juvila Kirsi   Suonsyrjä Kaija-Riitta 
EPSHP   Järvinen Tero (Pj)  Niemi Tommi 
Lapua   Kankare Satu  Haapala Terhi 
Järvi-Pohjanmaa  Koivunen Vesa (1.Vpj)  Leijonanmieli Sam 
Kaksineuvoinen  Kujala Piia (2.Vpj) Huhtala Mikko 
Suupohja  Latva-Pukkila Niku 
Erityishuoltopiiri (Eskoo) Metsänranta Kaija Heiniluoma Mikko 
Seinäjoki  Perä Tiina   Tero Kankaanpää /Jaana Järvi- 

Laturi 
Jikky   Pusa Anna-Kaisa  Pirttikoski Seppo 
E-P:n pelastuslaitos  Setälä Harri   Pajuluoma Kari 
Kuussote   Tiainen Juha   Heinämäki Liisa 
 
Pre-VATEn kokouksessa todettiin, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alueen ja 
Suupohjan/ LLKY:n varajäseniä koskeviin valintoihin palataan vielä huomioiden tasa-
arvovaatimusten täyttyminen. 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on päättänyt 19.4.2021 § 
71, että sairaanhoitopiiri ilmoittaa olevansa valmis olemaan viranomainen, joka aset-
taa VATEn.  Kunnallisjohdon kokouksessa 25.5.2021 päätettiin, että Pre-VATEn ja 
VATEn isäntäorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
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1. hyväksyä omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimieli-
men asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa 
myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukipalvelut. 
 

2. hyväksyä omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelutoimie-
limenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten, että Sei-
näjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko. organisaatioi-
den varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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106 § ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ 

Khall § 106 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 13.8.2021 mennessä pyytänyt perussopi-
muksensa 13 §:n mukaisia jäsenkuntien lausuntoja kuntayhtymän toimintojen kehittä-
misestä. 

 
  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymänvisio ja arvot: 

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on paras paikka erityistä tukea tarvitseville, kehitys-
vammaisille sekä lastensuojelun asiakkaille. Arvomme ovat: ihmisarvon kunnioitus, 
vastuullisuus ja uudistumiskyky.  
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän uudistuneet palvelut:  
Kuntayhtymässä aloitti uusi hallinnollinen rakenne 3.8.2020. Uuden rakenteen myötä 
kuntayhtymä keskittyy ydintoimintaansa: sosiaalihuollon- ja lastensuojelupalveluihin.  
Rakenteessa palvelutuotanto on jaettu neljään tuoteperheeseen. Tuoteperheet ovat:  
- Psykososiaaliset-, autisminkirjon ja työikäisten palvelut 
- Asumisen tuen palvelut  
- Lapsi- ja perhepalvelut  
- Etäyksiköiden palvelut  

 
Palvelumuotoilussa tavoitteenamme on ollut palvelukokemusten käyttäjälähtöinen 
suunnittelu siten, että palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita. Eskoon palvelut on 
muotoiltu ICF-viitekehystä käyttäen. ICF on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja ter-
veyden kansainvälinen luokitus, joka mahdollistaa henkilön kokonaisvaltaisen toimin-
takyvyn arvioinnin.  
 
Palvelutuotannon kokonaisuus perustuu JHS-luokitukseen. Palvelukokonaisuus ja-
kaantuu neljään osioon: vammaispalvelut, työikäisten palvelut, lastensuojelupalvelut 
sekä muut palvelut. Muut palvelut sisältävät mm. henkilöstö- ja asiakasohjauksen pal-
velut. 

 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on lausunut palvelujen kehittämisestä 
15.6.2021.  Oheismateriaalina on Eskoon lausuntopyyntö sekä Kaksineuvoisen lau-
sunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämiseksi. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy Kuntayhtymä kaksineuvoisen oheis-
materiaalina olevan lausuntoluonnoksen mukaiseen lausuntoon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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107 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAU-
DELLE 1.8.2021-31.5.2025 

 
Khall § 107 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

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 toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten viisijäsenisen vaalilau-
takunnan ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon tasa-
arvolain säädökset, sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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108 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMI-
NEN 

Khall § 108 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel-
lisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 

 Hallintosäännön 55 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohta-
jaa.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kunta-
lain 18 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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109 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2021-2023 

Khall § 109 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus. 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 
 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta; 
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa; 
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
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. 
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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 kaksivuotiskaudelle 30.6.2023 asti  

 

1. kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että 

2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja en-

simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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110 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 110  
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi tarkastuslautakunta 
 
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talou-
den tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 

 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apu-
laispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettu läheinen; 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan mää-
räysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419) 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

L:lla 419/2021 muutettu 4 kohta tulee voimaan 1.8.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu: 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal-
veluksessa; 

Hallintosäännön 49:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista val-
tuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

  
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 valtuustokaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025 tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen ottaen huomioon kuntalain 121 §:n ja 75 §:n, hallintosäännön 49 §:n ja tasa-arvo-
lain säädökset. 

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

  

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a21.5.2021-419
https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210419
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111 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 111 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

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 kunnan keskusvaalilautakuntaan  

1. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä  

2. vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten si-

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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112 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-
31.5.2025  

Khall § 112 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia 
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii 
sivistystoimen päävastuualueella sivistyslautakunta. 
 
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jä-
senten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

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 toimikaudelleen sivistyslautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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113 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-
31.5.2025 

Khall § 113 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia 
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii 
teknisen toimen päävastuualueella tekninen lautakunta. 
 
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Teknisessä lautakun-
nassa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuu-
tettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee teknisen lautakunnan 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

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 toimikaudelleen tekniseen lautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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114 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN VA-
LITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 114 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki 
valitsee kahdeksan jäsentä ja Evijärven kunta neljä (4) jäsentä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
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 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen neljä jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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115 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMI-
NEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 115 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 2. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhty-
män hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan, johon valtuustot 
valitsevat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee 
neljä (4) jäsentä ja Evijärven kunta kaksi (2) jäsentä.  
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
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 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan kaksi jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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116 § ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSEN-
TEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 116 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussäännön 2. luvun 8 §:n mukaan jäsenkun-
tien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon kunnanvaltuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi kuntavaaleja edeltävän vuodenvaihteen väestötietolain mu-
kaisen asukasluvun mukaan siten, että 2001–8000 asukkaan kunnasta valitaan kaksi 
jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Tilastokeskuksen vä-
estötilaston mukaan Evijärvellä on ollut 31.12.2019 yhteensä 2425 asukasta. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
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 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon kaksi 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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117 § ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON 
JÄSENEN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 117 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkun-
tien valtuustot valitsevat jäseniä yhtymävaltuustoon asukaslukujen mukaisesti jäsen- 

      kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.  
 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Enintään 8.000 asukkaan 
kunta valitsee yhden jäsenen.  Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhty-
män toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, 
joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän 
palveluksessa oleva henkilö. 
 
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 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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118 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUS-
TAJIEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 118 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussäännön 4 §:n mukaan koulutuskunta-yhty-
män ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat valitsevat kun-
nanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi edustajansa. Koulutuskuntayhtymän 
valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta neljä (4) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset 
varajäsenet. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
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 Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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119 § JÄSENEN VALITSEMINEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN VALTUUS-
TOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 119 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Pohjanmaan jätelautakunta on Ekorosk Oy:n 10 jäsenkunnan yhteinen lautakunta, 

jonka vastuualueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Jätelautakunta toimii yhteisenä 
viranomaisena jäteasioissa. Pohjanmaan jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Pietar-
saaren kaupunki. Yhteistyökuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaan jätelauta-
kuntaan Pietarsaaren ja Kokkolan kaupungit valitsevat kaksi ja muut kunnat yhden 
jäsenen ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.   

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 Pohjanmaan jätelautakuntaan yhden edustajan ja hänelle vara-
edustajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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120 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNTAPÄIVILLE 

Khall § 120 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan  

”Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuo-
den alkupuoliskolla. Maakuntahallitus määrää kokousajan ja –paikan. 
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuu-
kautta ennen kokousajankohtaa. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitse-
miensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen 
maakuntapäiviä. Maakuntapäivien esityslista on lähetettävä jäsenkunnille viimeistään 
kuukautta ennen maakuntapäiviä toimitettavaksi edelleen jäsenkuntien valitsemille 
edustajille.” 
 
Perussopimuksen 5 §:n mukaan  
”Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat maakuntapäiville maakun-
tapäiviä edeltävissä kunnallisvaaleissa käytetyn kunnan asukasluvun mukaan yhden 
jäsenen kutakin alkavaa 4.000 asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi. Kullekin jä-
senelle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, joka osallistuu maakuntapäiville varsi-
naisen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin edustajalla on maakuntapäivillä yksi 
ääni. Maakuntapäiväedustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkunnan kunnanval-
tuuston jäsen.” 
 
Maakuntapäivät kutsutaan koolle maanantaina 13.9.2021 klo 10.00. 
 
Evijärven kunta nimeää maakuntapäiväedustajia kaksi ja kummallekin henkilökohtai-
sen varaedustajan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
valitsee maakuntapäiville 13.9.2021 kaksi edustajaa ja heille kummallekin henkilökoh-
taisen varaedustajan valtuuston jäsenten keskuudesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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121 § ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN 
VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 121  
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten 
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 3 §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeu-
den lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuo-
miopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta 
valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden 
lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lau-
tamies. 
 
Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 16.6.2021 TIV/67/2021 vahvistanut Etelä-Poh-
janmaan käräjäoikeuteen valittavaksi yhden lautamiehen Evijärven kunnasta. Käräjä-
oikeuden lautamies toimii myös maaoikeuden lautamiehenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen yhden lautamiehen ottaen huomioon lain käräjäoikeuden lauta-
miehistä vaatimukset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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122 § POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAU-
DELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 122 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin 
neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajä-
sen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:n (860/2015) nojalla Pohjanmaan poliisilaitos  
paikallisena poliisiviranomaisena on vahvistanut poliisin neuvottelukunnan kuntakoh-
taiset jäsenmäärät. Evijärven kunnasta on yksi jäsen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
valitsee toimikaudekseen Pohjanmaan poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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123 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA VALTUUSTO-
KAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 123 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan us-
kotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia 
oloja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjä-
oikeuden lautamiehistä säädetään. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten 
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 

Muutoin uskotuista miehistä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kunnan luotta-

mushenkilöstä, ellei kiinteistönmuodostamislaissa toisin säädetä.  

 

Maanmittauslaitos toivoo, että uskottuja miehiä nimetään tarpeeksi ja heitä valitaan 

tasaisesti eri puolilta kuntaa. Lisäksi maanmittauslaitos pyytää kiinnittämään huo-

miota uskotuksi mieheksi valittavien päivätyöhön, että he olisivat käytettävissä usko-

tun miehen tehtäviin.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä riittävän määrän, vähin-

tään kuusi, ottaen huomioon kiinteistönmuodostuslain ja lain käräjäoikeuden lauta-

miehistä määräykset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 21.6.2021 200 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

124 § KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ, 
SOITEN YHTYMÄVALTUUSTON SOPIMUSKUNNAN JÄSENEN VALINTA VALTUUS-
TOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 124 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
21.6.2021 
 
 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten perussopimuksen 

10 §:n mukaan Soiten sopimuskunnilla on oikeus nimetä yksi (1) edustaja yhtymäval-
tuustoon.  Edustaja on läsnä- ja puheoikeudella ilman äänioikeutta. 

 
 Kuntayhtymä pyytää perussopimuksen mukaisen edustajan valtuustoon alkavalle val-

tuustokaudelle. 
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen sopimuskunnan edustajan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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125 § VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 
1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 125 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 94 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä 
päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tieto-
verkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän 
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta 
muuta johdu. 
 
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.  
 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi-
teltävät asiat.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava 
verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainit-
tava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 
 
Hallintosäännön 66 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan 
ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 
ilmoittaa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuustokau-
della 1.8.2021 – 31.5.2025 valtuuston kokouskutsu julkaistaan Järviseudun Sano-
missa ja käsiteltävine asioineen internetissä kunnan kotisivuilla. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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126 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 126 
21.6.2021 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: 
 
Tekninen lautakunta 14.6.2021 
Sivistyslautakunta 25.5.2021 
Sivistyslautakunta 17.6.2021 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 Lyhytaikaisen lainan ottopäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 62 Asuntohakemus 
 68 Asuntohakemus 
 69 Asuntohakemus 
 70 Asuntohakemus 
 72 Päätös korvauksesta 
 71 Asuntohakemus  
     
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 211 Sijaisen valinta 
 212 Opintovapaan myöntäminen 
 225 Muutos päätökseen 183 
 226 Kuraattorin sijainen 
 227 Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien ottaminen 
 235 Kuljtetustarjousten hyväksyminen 
 243 Jopo-ohjaajan ottaminen  
 244 Koulunkäynninohjaajan ottaminen 
 246 Liikunnan opettajan sijaisen ottaminen 
 

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 2 Aukioloajan päätös  
 

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 2 Stipenditilien lopettaminen ja muuttaminen 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
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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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127 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 126  
21.6.2021  

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 6 kpl 
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Osavuosikatsaus, 8.6.2021 
3. Järvinet Oy, Yhtiökokouskutsu 18.6.2021, 7.6.2021 
4. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymävaltuusto 17.6.202, Esitys-

lista, 14.6.2021 
5. Järvilakeuden Kansalaisopisto, Vuosikokous 10.6.2021, Asialista, 31.5.2021 
6. Vimpelin kunta, Kvall 4/2021, Ote pöytäkirjasta, 16.6.2021 
7. Vaasan Hallinto-Oikeus, Ilmoitus vireille tulleesta valituksesta VHaO 

20708/2021, 8.6.2021 
8. Vaasan Hallinto-Oikeus, Päätös kunnallisvalituksesta 21/0096/2, 14.6.2021 
9. EPSHP, Jäsenkuntaraportti 1-5/2021, 14.6.2021 
10. EPSHP, Alueellisen koronanyrkin kokous, 31.5.2021 
11. EPSHP, Alueellisen koronanyrkin kokous, 14.6.2021 
12. EPSHP, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimieli-

men perustamisesta, 7.6.6021 
13. EPSHP, Hallitus 8/2021, Esityslista, 10.6.2021 
14. EPSHP, Kutsu vammaispalvelujen kehittämisestä, 15.6.2021 
15. Eskoo, Lausuntopyyntö palvelujen kehittämiseksi, 27.5.2021 
16. Eskoo, Valtuusto 1/2021, Kokouskutsu ja esityslista, 7.6.2021 
17. Evihuolto Oy, Tarjous määräalasta, 9.6.2021 
18. Aisapari, Avustushakemus ilmoitus, 10.6.2021 
19. Valtionvarainministeriö, Lausuntopyyntö, 7.6.2021 
20. STM, Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä, 27.5.2021 
21. STM, Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset, 28.5.2021 
22. OKM, Nimeämispyyntö Vipu-yhdyshenkilöt, 27.5.2021 
23. LSSAVI, Tartuntatautilain mukainen päätös, LSSAVI/7731/2021, 27.5.2021 
24. LSSAVI, Ohjauskirje, LSSAVI/8879/2021, 2.6.2021 
25. LSSAVI, Tartuntatautilain mukainen päätös, LSSAVI/9549/2021, 15.6.2021 
26. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva toukokuu 2021, 2.6.2021 
27. EPOELY, Lausuntopyyntö Purmon tuulivoimapuisto, EPOELY/596/2021, 

2.6.2021 
28. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, 1-2021-56512, 8.6.2021 
29. Metsäkeskus, uutiskirje, 16.6.2021 
30. Maanmittauslaitos, Ilmoitus toimituksesta 2021-666362, 2.6.2021 
31. Maanmittauslaitos, Ilmoitus toimituksesta 2021-666359, 2.6.2021 
32. Maanmittauslaitos, Pöytäkirja 2021-663064, 28.5.2021 
33. Traficom, Valtionavustusilmoitus, 8.6.2021 
34. Kuntaliitto, Yleiskirje 7/2021, 5/2021, 8/2021, 10/2021, 11/2021 
35. Valtionkonttori, Kuntatalouden tiedote 8/2021, 10.6.2021 
36. EP:n Liitto, Maakuntavaltuusto 1/2021, Pöytäkirja 31.5.2021, 16.6.2021 
37. EP:n Liitto, Uutiskirje kesäkuu 2021, 2.6.2021 
38. EPN Liitto, Tilinpäätös 2020, 2.6.2021 
39. EP:n Liitto, Kutsu paneelikeskusteluun, 2.6.2021 
40. EP:n Liitto, tiedote tilasto-ja ennakointisivustosta, 8.6.2021 
41. EP:n Liitto, Kutsu tuulivoimaselvityksen sidosryhmätilaisuuteen, 31.5.2021 
42. EP:n Liitto, Kutsu maakuntapäiville 13.9.2021, 27.5.2021 
43. EP:n Liitto, Maakuntahallitus 6/2021, esityslista 17.6.2021 
44. EP:n Korkeakouluyhdistys, EPANET-uutiskirje 12/2021, 2.6.2021 
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45. EP:n Korkeakouluyhdistys, EPANET-uutiskirje 13/2021, 16.6.2021 
46. Elintarvikekehityksen professuuri- Tukiryhmä, Asialista 10.6.2021, 2.6.2021 
47. Elintarvikekehityksen professuuri- Tukiryhmä, Memo 10.6.2021,10.6.2021 
48. Tuomioistuinvirasto, Päätös lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muut-

taminen TIV/67/2021, 16.6.2021 
49. Maanmittauslaitos, Kirje uskottujen miesten valinnasta, 18.6.2021 
50. EP:n Liitto, Maakuntien yhteinen tuulivoimaselvitys, 18.6.2021 
51. EP:n Liitto, Uutiskirje 3/2021, 18.6.2021 
52. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 7/2021 pöytäkirja, 18.6.2021 
53. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 7/2021 OTE § 71, 18.6.2021 
54. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, 18.6.2021 
55. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja peruspalvelukuntayhtymä Soite, Pyyntö valita 

edustaja kuntayhtymävaltuustoon, 21.6.2021 
 

 
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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128 § MUUT ASIAT 

Khall § 127 
21.6.2021 
  1. Työterveyshuollon palvelut jatkavat nykyisessä paikassa. 
  2. Kunnanvaltuuston kokous 28.6.2021. 
  3. Kunnanjohtaja kiitti kunnanhallitusta kuluneesta kaudesta. 

4. Marja-Leena Kultalahti kiitti sivistyslautakunnan esittelijää ja sivistys-
lautakuntaa hyvästä toiminnasta kuluneella kaudella. 
5. Jari Anttikoski kiitti kunnanhallitusta kuluneesta kaudesta. 
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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: 94 – 97, 99 – 101, 104 – 127  
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 98,101, 102,  
 

 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:  98,101, 102, 
 
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) 

 


