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78 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 78  
23.5.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
79 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 79 
23.5.2022 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: Esityslista hyväksyttiin. 

 

80 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 80 
23.5.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jani Takamaa ja Antti Aho. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Aho ja Marita Huhmarsalo. 
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81 § HALLINTOJOHTAJA VIRAN HAKIJOIDEN HAASTATTELUT JA HAASTATTELU-
TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 

Khall § 81 
23.5.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala  
 

Kunnanhallituksen kokouksessa 23.5.2022 valitaan hallintojohtaja virkaan hakeneista 
haastateltavat. Hallintojohtaja virkaan hakevien ensimmäinen haastattelukierros jär-
jestetään viikolla 22. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää haastattelutyöryhmään kunnan-
hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien edustajat, kunnanjohtajan, 
sivistystoimenjohtajan, kunnaninsinöörin ja kehittäjäkoordinaattorin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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82 § HALLINTOJOHTAJAN VIRKAA HAKENEIDEN HAASTATTELUUN KUTSUTTA-
VIEN VALINTA 

Khall § 82 
23.5.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala  
 

Hallintojohtajan viran hakuaikana virkaan haki 9 henkilöä. Kunnanhallitus on iltakou-
lussa 19.5.2022 tutustunut hakemuksiin. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat henki-
löt. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti haastatteluun kutsuttavaksi Terhi Kulta-
lahti, Anssi Lahnalampi, Rauno Maaninka ja Perttu Sonninen. 
 
Haastattelutyöryhmä esittää kunnanhallitukselle 13.6. kokouksessa ehdotuksensa 
valittavasta henkilöstä. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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83 § EVIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN ETELÄ-POHJANMAAN KAUPPAKAMARIN 
JÄSENEKSI 

Khall § 83 
23.5.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Evijärven kunnan ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa on käyty kevään 2022 
aikana vuoropuhelua kunnan liittymisestä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäse-
neksi. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari edistää yritysten, yksilöiden ja koko alueen 
menestymistä. Toiminnan päämääränä on vaikuttavuus, joka koostuu palveluista jä-
senille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, rahavirroista ja resursseista sekä 
näkyvyydestä ja relevanttiudesta. Elinkeinoelämän ja yritysten itsesääntelyn edistämi-
nen on erityisen tärkeä kauppakamarin toimintaa. 

 
Kauppakamarin jäseniä ovat eteläpohjalaisten yrityksien lisäksi myös kunnat, oppilai-
tokset ja järjestöt. 
 
Kunnan liittymisestä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäseneksi on keskusteltu ke-
vään aikana kunnanhallituksessa. 
 
Kaikki jäsenorganisaatioidemme työntekijät voivat hyödyntää palveluita ja osallistua 
koulutuksiin ja tapahtumiin. Etelä-Pohjanmaan alueen kauppakamarin jäsenmäärä on 
yli 650. 
 
E-P:n kauppakamarin jäsenyyden hinta kunnille on tällä hetkellä 0,34 € / asukas / 
vuosi. Evijärven kunnan jäsenyyden hinta on tällä hetkellä noin 815–820 € / vuosi.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta liittyy Etelä-
Pohjanmaan kauppakamarin jäseneksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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84 § OSUUSKUNTA VIEXPO:N KUNTARAHOITUSOSUUDEN KOROTTAMINEN 

Khall § 84 
23.5.2022  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Viexpo on vuonna 1970 perustettu, itsenäinen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, 
jonka perustoimintaa on auttaa pk-yritykset maailmalle koosta ja toimialasta riippu-
matta.  Perustehtävänä on neuvoa kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvä-
listymiseen liittyvissä kysymyksissä. Viexpo parantaa pk-yritysten valmiuksia kansain-
välistymisen eri vaiheissa, nopeuttaa yritysten pääsyä uusille markkinoille, madaltaa 
viennin aloituskynnystä ja vähentää kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä riskejä. 
  
NordicHub, joka toimii sillanrakentajana pohjoismaisten yritysten, klustereiden ja ver-
kostojen välillä ja auttaa yrityksiä kasvamaan Pohjoismaisille markkinoille, on linkki 
monipuoliseen yhteistyöhön muiden Pohjoismaiden kanssa. 
  
Viexpon palveluita ovat maksuton vientineuvonta, markkina-analyysit, markkinaselvi-
tysmatkat, konsultointi, messuesiintymiset ja vientiprojektit. 
  
Viexpon vahvuuksia ovat laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot, ja asiantuntijoi-
den monivuotinen kokemus yritysten auttamisessa uusille markkinoille. Osuuskunta 
Viexpolla on merkittävä rooli pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisessä alueelli-
sesti ja koko maan kattavasti. Viexpo toimii osana maakuntien Team Finland-verkos-
toa ja Pohjanmaan ELY:n kansainvälistymisyksikkönä . Lisäksi Viexpo tekee yhteis-
työtä kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka pyrkivät samoihin tavoitteisiin pk-yritys-
ten toiminnan vahvistamiseksi. 
   
Viexpo toimii kaksikielisesti, suomeksi ja ruotsiksi. Viexpo pystyy tarjoamaan kansain-
välistymisen palveluja useilla kielillä tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti palveluja tarjo-
taan seuraavilla kielillä: englanti, saksa, ranska, norja ja tanska. Lisäksi verkostojen 
kautta myös venäjän, espanjan, arabian ja monien muiden kielten osaajat ja liiketoi-
mintakulttuurien tuntijat ovat käytössä. 
 
Evijärven kunnan Viexpo:n vuosittainen rahoitusosuus on ollut 500 euroa (KH 
9.10.2017 § 228). Viexpo on lähestynyt kuntaa kirjeellä vuosittaisen kuntatukirahoi-
tuksen korottamiseksi 1000 euroon vuodesta 2023 alkaen. 
 
Oheismateriaalina Viexpo:n kuntatukihakemus sekä 8.4.2022 Järviseudun kuntata-
paamisen esitys.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu Osuuskunta Viexpo:n kuntara-
hoitukseen vuodesta 2023 alkaen 1000 eurolla vuodessa.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 

  

https://nordichub.fi/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/maksuton-vientineuvonta/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/markkinaselvitykset/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/markkinaselvitysmatkat/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/markkinaselvitysmatkat/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/konsultointi/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/kansainvaliset-messut/
https://viexpo.fi/vientipalvelut/vientiprojektit-yritysryhmille/
http://team.finland.fi/etusivu
http://team.finland.fi/etusivu
https://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa
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85 § YRITYSSETELI 4H YRITYKSILLE 

Khall § 85 
23.5.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Evijärven kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä kymmenellä 200 euron tukisetelillä 
vuosittain. 
 
Kesätyötuen on katsottu olevan vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Yksi 
kuntastrategian strateginen painopiste on: elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja 
vetovoimainen toimintaympäristö. Painopistealueen alla on tavoitteena: ”Kunta luo 
edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä menestykseen”. Kunnan kesätyötuki 
on yksi tämän kohdan käytännön toimenpiteistä. 
 
Evijärvellä on myös 4H toiminnan kautta vahva tuki nuorille 4H yrittäjyyteen. Strate-
gian mukaisesti Evijärven kunta haluaa edelleen panostaa nuorten työllistymiseen ja 
yrittäjyyteen myös valmistellun 4H yrityssetelin avulla. 
 
4H yritysseteli on 150 € / yritys ja seteleitä jaetaan viidelle yritykselle / vuosi = 750 € / 
vuosi. 
 
Yritysseteliä voi hakea 

 15-22v evijärveläinen 4H -yrittäjä (vuonna 2022 syntymävuosi 2000 – 2007) 

 setelin voi saada kerran yrittäjyyden aikana 

 vaaditaan yrittäjyystaitojen todentaminen, esimerkiksi suoritettu yrityskurssi tai 
liiketoimintasuunnitelma 

 markkinointitoimenpiteiden suorittaminen 

 viisi somepostausta yrityksestä #evijärvi #4Hyritys #evijärvenkunta 

 yksi muu markkinointitoimenpide, esimerkiksi esite tai osallistuminen yritys-
esittelyllä jossain tapahtumassa 

 yrityssetelin haku elo-syyskuulla 

 maksatus 4Hn kautta, 4H laskuttaa kuntaa 

 setelin saajien valinta yhdessä 4H toiminnanjohtaja, Evijärven yrittäjien halli-
tuksen edustaja ja Evijärven kunnan edustaja 

  
4H yrityssetelit katetaan kuntastrategian toteutuksen menokohdalta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. Evijärven kunta tukee nuoria 15–22 -vuotiaita (vuonna 2022 syntymävuosi 2000- 

2007) evijärveläisiä 4H yrittäjiä yrityssetelein (5 kpl 150 € seteli / vuosi), 
2. Yritysseteleitä jaetaan esittelytekstissä mainituin edellytyksin, 
3. Valitsee kunnan edustajaksi yritysetelien valintaraatiin kehittäjäkoordinaattorin, 
4. Tätä päätöstä sovelletaan samoilla ehdoilla toistaiseksi. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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86 § LAUSUNTO AISAPARI RY:N STRATEGIALUONNOKSEEN 

Khall § 86 
23.5.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  
 Aisapari ry:stä on saapunut kuntaan lausuntopyyntö koskien yhdistyksen valmiste-

lussa olevaa kehittämisstrategiaa. Tässä vaiheessa lausuntoja strategiasta pyyde-
tään Aisapari ry:n toiminta-alueen kunnista, koulutusorganisaatioista ja elinkeinoyh-
tiöiltä. 

 
 Aisapari ry hakee rahoitusta Leader-toimintaan vuosille 2023–2027 maa- ja metsäta-

lousministeriöstä 23.6.2022 jätettävällä paikallisella kehittämisstrategialla. 
 
 Aisapari on valmistellut strategiaa vuodesta 2019 yhdessä alueen toimijoiden kanssa. 

Kyselyt, työpajat, tapaamiset ja haastattelut ovat antaneet Aisaparille tärkeää tietoa 
siitä, miten alueella nähdään tulevaisuus. Tutkimukset ja tilastot ovat piirtäneet lisäksi 
kuvaa yhdistyksen toimintaympäristöstä. 

 
 Hakuprosessi on kaksivaiheinen, ja ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2021 Aisapari 

sai hyvää palautetta hakemuksesta. Palaute on huomioitu ja nyt strategia alkaa 
saada lopullisen muotonsa. 

 
 Strategialuonnos (pl. alueen kuvaus ja nykytila) ja sen tiivistelmä ovat oheismateriaa-

lina.  
 
 Aisapari ry pyytää palautetta viimeistään perjantaina 27.5.2022. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Aisaparin strategialuonnos 
kattaa hyvin alueelliset tarpeet, eikä Evijärven kunnanhallituksella ole lisättävää tai 
kommentoitavaa strategialuonnokseen. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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87 § PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN 

Khall § 87 
23.5.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy viiden miljoonan euron (5 000 000 €) talousarvio-
lainan ottaminen. 
 
Danske bankilta, Kuntarahoitus Oyj:ltä, Osuuspankilta, POP Lappajärveltä ja POP 
Kortesjärveltä on pyydetty lainatarjous 5 M€ eurosta seuraavasti: laina-aika 10 
vuotta, tasalyhennys kaksi kertaa vuodessa, kiinteä korko tai vaihtuva korko (6kk eu-
ribor). 
 
Tarjousten jättöaikaan 18.5.2022 klo 11.00 mennessä tarjouksen jättivät Danske 
bank, Kuntarahoitus Oyj ja Osuuspankki. POP Lappajärvi ja POP Kortesjärvi ilmoitti-
vat, että eivät jätä tarjousta. 
 
Tarjousvertailu liitteenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa 5 000 000 euron 10 vuoden 
lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä kiinteällä korolla tarjouksen mukaisesti. Laina maksetaan 
takaisin tasalyhennyksin puolivuosittain. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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88 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 88 
23.5.2022 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 14.4.2022 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 26–27 Asuntohakemus  
 28–30 Pihateiden talvihoitoavustushakemus 
   

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 175 Särkikylän koulun 6. luokan leirikouluohjelman hyväksyminen 
 176 Teknisentyön tuntiopettajan valitseminen 
 179 9A luokan luokkaretken ohjelman hyväksyminen 
 189 Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisen valinta 
 198 matemaattisten aineiden määräaikaisen tuntiopettajan työsuhteen jatkaminen 
 199 Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan viran uudelleen haettavaksi julis-    
taminen 
 202 Kuljetustarjouksen hyväksyminen nuorisovaltuuston järjestämille retkille Alajär-
velle ja Seinäjoelle 
 203 Matemaattisten aineiden sijaisen valitseminen lukuvuodeksi 2022–23 
 204 Esiopettajan ottaminen Kirkonkylän kouluun ajaksi 8.8.2022-3.6.2023 
 243 9B luokan luokkaretken ohjelman hyväksyminen 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 2 Kirjasto suljettu 27.5.2022 
  

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

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 89 
23.5.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1650695744531 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1650972722710 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1651298167949 
4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1651583116468 
5. Kiinteistönluovutusilmoitus 1652094170991 
6. Kiinteistönluovutusilmoitus 1652185984887 
7. Kiinteistönluovutusilmoitus 1652612087365 
8. Kiinteistönluovutusilmoitus 1652856326723 
9. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000135736 
10. As Oy Kultalahti_hallituksen kokous 22042022 
11. As Oy Kultalahti_järjestäytyminen 
12. As Oy Nykälänaho_hallituksen kokous 22042022 
13. As Oy Nykälänaho_järjestäytyminen 
14. As Oy Tervahauta_hallituksen kokous 22042022 
15. As Oy Tervahauta_järjestäytyminen 
16. Alajärven kaupunki_valtuusto_25042022_12_Kraatterijarven_Geoparkin toi-

minnan... 
17. Lappajärven kunta_Kvalt_02052022 §13_Kraatterijärven Geoparkin 
18. Kauhavan kaupunki_Khallitus_02052022_§108 
19. Kauhavan kaupunki_valtuusto_pkote_09052022 §23 
20. Kauhavan kaupunki_valtuusto_pkote_09052022 §24 
21. Kauhavan kaupunki_valtuusto_pkote_09052022 §25 
22. JAMI_Yhtymähallituksen pk 05052022 
23. EP liitto_Maakuntahallitus_pöytäkirja_25042022 
24. EPSHP_Hallitus_25042022_78_EPn_sairaanhoitopiirin toiminnan järjestelyt 

kesälomakaudella 2022 
25. EPSHP_Jäsenkunnille_ tammi-huhtikuu 2022 
26. EPSHP_Tiedote_Nyrkki 09052022 
27. EPSHP_Tiedote_Nyrkki 25042022 
28. KT_Yleiskirje 2_2022  Lappeenranta-seminaari 18.–19.8.2022 
29. LSSAVI_Ilmoitus kuuluttamisesta_05052022_Dnro_LSSAVI_17031_2020 
30. Opetushallitus 27.4.2022_Päätös_ Valtionavustus koulun kerhotoiminnan tu-

kemiseen 2022 
31. Pohjanmaan jätelautakunta_Tiedoksianto päätöksestä_28.4.2022 § 8 
32. Seinäjoen kaupunki_Ympäristöterv.huollon yhteistoimintaja-

osto_pk1_09032022 
33. STM 25042022 Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Etelä-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeelle vuonna 
2022 

  
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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90 § MUUT ASIAT 

Khall § 90 
23.5.2022 
 1. Seuraava kunnanhallituksen kokous 13.6.  

2. Seuraava valtuuston kokous 20.6. 
 3. Kuntastrategian toimenpideohjelman kuntalaistilaisuus 7.6. ja ohjausryhmä 8.6. 
 4. Ukrainalaiset   
 5. 10.6. Ekoroskin yhtiökokous 
 6. Tämän hetkinen taloustilanne 

7. Esityslistojen lähettämisen aikataulu 
8. Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistysjäsenet 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 78 – 82, 86, 88 - 90 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 83, 84, 85, 87 
 

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

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

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

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät  83, 84, 85, 87 
 
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 johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

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

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

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

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

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

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

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

 


