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27 § YMPÄRISTÖSIHTEERIN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
Tekla § 27
6.6.2022

Hallintosäännön 104 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo – ja puheoikeus:
-

kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla,
muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan
kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa, jollei toimielin toisin päätä

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää
asianomainen toimielin.
Lappajärven kunnanhallitus on valinnut Laura Tudeerin uudeksi ympäristösihteeriksi
kokouksessaan. Ympäristösihteerin virasta Evijärven kunta ostaa Lappajärven kunnasta kolme päivää. Järjestelystä on tehty sopimus Lappajärven kunnan kanssa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää läsnäolo-ja puheoikeuden teknisen
lautakunnan kokouksiin uudelle ympäristösihteeri Laura Tudeerille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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28 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 1
Tekla § 28
6.6.2022

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 §
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 26 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 70,7 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 1-9 käyvät ilmi liitteestä nro 1. Liite nro 1 on esityslistan mukana.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 32.256,22 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 1-9 yhteensä
11.817,92 € liitteen nro 1 mukaisesti.
Tekninen lautakunta päättää käsitellä liitteessä nro 1 olevan nro. 4 Inansaarentien
tienhoitoavustuksen seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa osan jäsenien
ollessa jäävi käsittelemään asiaa ja näin ollen kokous ei tulisi olemaan päätäntävaltainen tämän pykälän osalta.
Päätös:
1. Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
2. Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 1-3, ja 5–9 yhteensä
11.172,78 muutoksilla päivitetyn liitteen nro 1 mukaisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Tuomo Saari poistui osallisuus/intressijäävinä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.09–
18.11.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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29 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 2
Tekla § 29
6.6.2022

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 §
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 26 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 70,7 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 10–15 käyvät ilmi liitteestä nro 2. Liite nro 2 on esityslistan mukana.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 32.256,22 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 10–15 yhteensä 9.741,49 € liitteen nro 2 mukaisesti.
Tekninen lautakunta päättää käsitellä liitteessä nro 2 olevan nro. 10 mustalan-Esantien ja nro 14 Millasnoorintien tienhoitoavustukset seuraavassa teknisen lautakunnan
kokouksessa osan jäsenien ollessa jäävi käsittelemään asiaa ja näin ollen kokous ei
tulisi olemaan päätäntävaltainen tämän pykälän osalta.
Päätös: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 11-13, ja 15 yhteensä 5.136,71 muutoksilla päivitetyn liitteen nro 2 mukaisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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30 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 3
Tekla § 30
6.6.2022

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 §
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 26 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 70,7 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 16–22 käyvät ilmi liitteestä nro 3. Liite nro 3 on esityslistan mukana.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 32.256,22 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 16–22 yhteensä 9.897,71 € liitteen nro 3 mukaisesti.
Tekninen lautakunta päättää käsitellä liitteessä nro 3 olevan nro. 19 Latukantie ja nro
22 Tervosentien tienhoitoavustukset seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa
osan jäsenien ollessa jäävi käsittelemään asiaa ja näin ollen kokous ei tulisi olemaan
päätäntävaltainen tämän pykälän osalta.
Päätös: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 16-18, ja 20-21
yhteensä 4.807,76 muutoksilla päivitetyn liitteen nro 3 mukaisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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31 § TIEKUNTIEN TIENHOITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN ERÄ 4
Tekla § 31
6.6.2022

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 55.000 € tienhoitoavustuksiin, joita ovat tiekuntien tienhoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus. Kunnanhallitus on 31.1.2011 § 40 vahvistanut kunnossapitoavustusten jako-ohjeet, joita on täydennetty kunnanhallituksen toimesta 20.6.2011 §
108 ja 4.6.2012 § 87 ja § 88.
Tiekuntien tienhoitoavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 26 kpl, jotka
käsittävät yhteensä noin 70,7 km yksityisteitä (luokiteltuja yksityisteitä kunnassa on
noin 93 km).
Avustettavat tiekunnat 23–26 käyvät ilmi liitteestä nro 4. Liite nro 4 on esityslistan mukana.
Tienhoitoavustukset yhteensä kaikille avustettaville tiekunnille on 32.256,22 €.
Hallintosäännön 28 §:n 14. kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan varoista myönnettävistä avustuksista tien pitoon kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden ja ohjeiden mukaan määrärahojen puitteissa, sekä tien parantamisen
avustuksista valtuuston hyväksymän osuuden ja määrärahan puitteissa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnille 23–26 yhteensä 799,10 € liitteen nro 4 mukaisesti.
Tekninen lautakunta päättää käsitellä liitteessä nro 4 olevan nro. 23 Kiviahon yksityistien, nro. 24 Kokkolahden tiekunnan ja nro 25 Karvosenkuja-Niemenpääntien tienhoitoavustukset seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa osan jäsenien ollessa
jäävi käsittelemään asiaa ja näin ollen kokous ei tulisi olemaan päätäntävaltainen tämän pykälän osalta.
Päätös: Tekninen lautakunta myöntää tienhoitoavustusta tiekunnalle 26 yhteensä
34,12 muutoksilla päivitetyn liitteen nro 4 mukaisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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32 § TEKNISEN TOIMEN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2022
Tekla § 32
6.6.2022

Valmistelija: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas
Teknisen toimen 31.3.2022 erääntyneitä saatavia 30.4.2022 tilanteen mukaan on yhteensä noin 38.148 euroa.
Erääntyneet
saatavat
Vesilaskut
Vuokrat
YHTEENSÄ

31.3.2021

30.6.2021

30.9.2021

31.12.2021

33.680 €
12.082 €
45.762 €

43.621 €
11.240 €
54.861 €

39.816 €
14.001 €
53.817 €

45.895 €
10.507 €
56.402 €

31.3.2022
28.814 €
9.334 €
38.148 €

Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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33 § YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN -ALOITE
Tekla § 33
6.6.2022

Markus Kattilakoski on tehnyt valtuustoaloitteen ympäristölautakunnan perustamisesta. Aloitteessa ehdotetaan, että perustettaisiin työryhmä jossa on edustus kustakin valtuustopuolueesta. Työryhmän tehtävänä on laatia uuden lautakunnan tehtäväkenttä ja toimintaperiaatteet sekä tuoda asia aikanaan valtuuston päätettäväksi.
Perusteluna ympäristölautakunnan perustamiseksi aloitteessa on mainittuna seuraavaa: Useimmissa Suomen kunnissa on ympäristölautakunta. Tulevaisuudessa ympäristöasioiden merkitys korostuu myös kuntatasolla.
Tällä hetkellä Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan kokoukseen ympäristöasioiden valmistelijana toimii
ympäristösihteeri. Ympäristösihteeri toimii teknisen lautakunnan kokouksissa ympäristöasioiden esittelijänä.
Teknisen lautakunnan kokouksia on viime vuosina järjestetty 7 – 10 kokousta/vuosi.
Kokouksissa on käsiteltävänä ympäristöasioita joitain poikkeuksellisia kokouksia lukuun ottamatta 1-3 kpl/kokous.
Teknisen lautakunnan toimiminen myös ympäristönsuojeluviranomaisena, on ajankäytöllisesti järkevää ja kunnalle kustannustehokasta.
Aloite on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
esittelytekstissä olevan perusteella, ettei ympäristölautakuntaa perusteta, eikä ympäristölautakunnan toiminnan aloittamista valmistelevaa työryhmää perusteta.
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti, että hallitukselle ja edelleen valtuustolle mietittäväksi kuinka ympäristöasioihin kiinnitettäisiin jatkossa nykyistä enemmän huomiota. Kukaan ei vastustanut tehtyä ehdotusta/lisäystä.
Päätös: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
esittelytekstissä olevan perusteella, ettei ympäristölautakuntaa perusteta, eikä ympäristölautakunnan toiminnan aloittamista valmistelevaa työryhmää perusteta.
Ehdotetaan hallitukselle ja edelleen valtuustolle mietittäväksi kuinka ympäristöasioihin kiinnitettäisiin jatkossa nykyistä enemmän huomiota.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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34 § LUPAHAKEMUS TAISTO PIETILÄ
Tekla § 34
6.6.2022

Taisto Pietilä on tehnyt tekniselle lautakunnalle lupahakemuksen, jolla hän hakee lautakunnalta pysyvää lupaa rumpuputken asennukselle Kirsiläntien varrella olevaan tieojaan, joka on asennettu Konttikujan tierummun jatkeeksi.
Kirsiläntie on yksityistie, josta haaraantuu Konttikuja (myös yksityistie).
Lupahakemus karttaliitteineen, sekä tiekunnan päätös lähetetään esityslistan mukana.
Lupahakemuksen mukaan Konttikujan alittavan tierummun jatkeeksi on Kirsiläntien
ojaan, ojan suuntaisesti asennettu 200 mm halkaisijaltaan oleva rumpuputki pituudeltaan n. 5 metriä (mitta on arvioitu). Nyt asennettu putki yhdistää Konttikujan liittymän
alitse johtavan rumpuputken ja Kirsiläntien alitse johtavan rumpuputken, joiden etäisyys toisistaan on noin 5 metriä. Rumpuputkien risteämiskohdassa on muovisesta
tynnyristä tehty tarkastuskaivo.
Kirsiläntien ojaan asennettu halkaisijaltaan 200 mm putki on rei’itetty. Pietilällä on ollut tarkoituksena täyttää oja asennuttamansa putken kohdalta murskeella. Näin ollen
rei’itetty putki toimisi salaojana.
Pietilä on asennuttamallaan putkella pyrkinyt estämään Kirsiläntien alittavan rumpuputken tukkeutuminen, koska sadevesien mukana murskepintaiselta Kirsiläntieltä
ojaan huuhtoutuva hienoaines johtuu ojasta edelleen Kirsiläntien alittavaan rumpuputkeen.
Kirsiläntie on yksityistie, jolla on perustettuna toiminnassa oleva tiekunta. Pietilän on
tehnyt Kirsiläntien tiekunnalle lupa-anomuksen halkaisijaltaan 200mm:n rumpuputken
asentamiseksi Kirsiläntien ojaan. Kirsiläntien tiekunta on käsitellyt asian, eikä se ole
antanut Pietilälle lupaa anomuksen mukaisen rumpuputken asentamiseksi.
Kirsiläntien tiekunnan kielteisen suhtautumisen vuoksi Pietilä on saattanut asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.
Kunnaninsinööri on keskustellut asiasta sekä Pietilän, että Kirsiläntien tiekunnan puheenjohtajan kanssa. Kunnaninsinöörin näkemyksen mukaan Pietilällä on ollut perusteltu syy ja hyväntahtoinen pyrkimys rumpuputken asennuttamiseksi Kirsiläntien
ojaan.
Asennetun rumpuputken todellista tarpeellisuutta tai sen toimivuutta käytännössä on
vaikea arvioida. Yleisesti ottaen teknisen lautakunnan tulee erittäin tarkasti harkita,
voiko se ottaa roolia asiassa, joka kohdistuu yksityisen tiekunnan omaisuuteen.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ei ota kantaa yksityistien ojaan asennetun rumpuputken lupaharkintaan. Lautakunta katsoo, että on paras ratkaisu kun osapuolet pääsevät asiassa keskenään yhteisymmärrykseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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35 § MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖKOHTEEN MUUTOS
Tekla § 35
6.6.2022

Talousarvion investointiohjelmaan on varattu määrärahaa koulukeskuksessa olevan
päiväkodin paikoitusalueen asfaltointiin. Päiväkodin paikoitusalue on yhtenäistä aluetta yläkoulun ja lukion paikoitusalueen kanssa.
Koulukeskuksen paikoitusalueilla on aikoinaan ollut asfaltointi lähes kaikkialla, myös
kirkonkylän koulun. Asfaltointi on ollut huonokuntoinen, joten se on poistettu vuonna
2019. Koulukeskuksen paikoitusalueet on suunniteltu uudelleen asfaltoitavaksi. Asfaltointeja ei ole tehty sen vuoksi, että koulukeskuksen liikennöintisuunnitelmat/välituntialueen suunnitelmat ovat kesken.
Kirkonkylän koululta on tullut esitys/toive alakoulun välituntialueen/leikkipihan pikaisesta asfaltoinnista. Murskepintaiselta välituntialueelta/leikkipihalta kulkeentuu koulun
sisälle hiekkaa joka lisää siivouksen tarvetta. Lisäksi lasten leikkien yhteydessä tapahtuvista kaatumisista aiheutuu asfalttipintaista leikkipihaa herkemmin haavoja ja
vaatteiden repeytymisiä.
Koulualueen liikennöintisuunnitelmat eivät vaikuta kirkonkylän koulun välituntialueeseen/leikkipihaan, joten se on mahdollista asfaltoida, vaikka suunnitelmat muulta koulukeskuksen alueelta vielä muuttuvat. Kirkonkylän koulun välituntialue/leikkipiha rajautuu pääosin kirkonkylän koulurakennuksesta esiopetusyksikön, kantatien 63:n
sekä ns. vauhtiksen välille.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että päiväkodin paikoitusalueen asfaltointiin vuodelle 2022 varatut rahat kohdistetaan investointiohjelmasta poiketen kirkonkylän koulun välituntialueen asfaltointiin.
Päiväkodin paikoitusalueen asfaltoidaan myöhemmin yhtä aikaa, kuin koulukeskuksen muuta paikoitusalueet asfaltoidaan.
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti, että hyväksytään sillä lisäyksellä,
että varmistetaan välituntialueen pohjien kunto ennen asfaltointia, että asfaltointi tulisi
myös kestämään jatkossa. Kukaan ei vastustanut tehtyä ehdotusta/lisäystä.
Päätös: Tekninen lautakunta ehdottaa hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että päiväkodin paikoitusalueen asfaltointiin vuodelle 2022 varatut rahat kohdistetaan investointiohjelmasta poiketen kirkonkylän koulun välituntialueen asfaltointiin.
Päiväkodin paikoitusalueen asfaltoidaan myöhemmin yhtä aikaa, kuin koulukeskuksen muuta paikoitusalueet asfaltoidaan.
Lisäksi varmistetaan välituntialueen pohjien kunto ennen asfaltointia, että asfaltointi
tulisi myös kestämään jatkossa.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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36 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekla § 36
6.6.2022

Kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kunnaninsinööri §:t
19-24
25
26
27
28-30
31
32
33
34
35

Pihatien talvihoitoavustuksia ikääntyneille
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Pihatien talvihoitoavustuksia ikääntyneille
Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus
Asuntohakemus

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä
ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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37 § ILMOITUSASIAT
Tekla § 37
6.6.2022

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
1. EPOELY_1244_2020 Valmistumisilmoitus ruoppaus Jokisuunlahti, Evijärvi
11.04.2022
2. MH 1814-2021-4 Hyönteistutkimuslupa 2022-2024 Sami Haapala
3. MH 1074-2021-3 Tutkimuslupa jäkälät Jari Julkunen 2022-2024
4. .LSSAVI_Ilmoitus kuuluttamisesta_05052022_Dnro_LSSAVI_17031_2020
5. Pohjanmaan jätelautakunta Tiedoksianto päätöksestä_28.4.2022 § 8
6. EPOELY_4100_2015 Tarkastuskertomus, viemärilaitos_2.6.2022

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: toimistonhoitaja Miia Pahkakangas, 06-2412 3226
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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38 § MUUT ASIAT
Tekla § 38
6.6.2022
-

Viime esityslistalla ollut Evijärven ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma jätettiin
pois viime kokouksesta, koska pykälän esittelijä oli esteellinen tulemaan kokoukseen. Valvontasuunnitelma on kuitenkin jo syksyllä 2021 päätetty 27.9.2021 § 42
vuosille 2022-2025, joten valvontasuunnitelmaa ei tarvitse enää käsitellä seuraavissa kokouksissa.

-

Useilta huoltajilta on tullut lautakunnan jäsenille viestiä päiväkodin tilaongelmista.
Viedään tekniseltä lautakunnalta viestiä eteenpäin sivistyslautakunnalle tilaongelmien ratkaisemiseksi.

-

Toive saada viheralueiden niitot kuntoon Juhannukseksi.

-

Järven kunnostushankkeeseen ei ole saatu hanketyöntekijää. Niitot saadaan toteutettua, mutta suurin osa hanketyöntekijälle kuuluvista töistä jää tänä vuonna
tekemättä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälä 32-33, 35-38

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 27-31, 34

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

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Tekninen lautakunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
sähköposti: evijarven.kunta@evijarvi.fi
Pykälät: 27-31, 34
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
fax 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pykälät:
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
valitusaika
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 30 päivää tiedoksisaannista

Muu valitusviranomainen,
osoite

Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava:
ja toimittaminen
- 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 kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 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-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa
asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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