
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 4.10.2021    
Kunnanhallitus 

                PÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2021  
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
4.10.2021 Klo 18.02 – 20.10 
  

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanhallituksen huone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Alina Lehto 
Antti Aho 
Marita Huhmarsalo 
Sebastian Mäkelä 
Antti Perkkalainen 
Mirva Pietilä  
Jani Takamaa (poissa §188 ja 

189 ajan, 18.19 – 18.28 ) 

Pauli Hanhikoski 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
 
varajäsen 
 

Läsnä 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
 
x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esko Ahonen, valtuuston puheenjohtaja 
Markus Kattilakoski, valtuuston I varapuheenjohtaja 
Juha-Matti Kujala, valtuuston II varapuheenjohtaja 
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja, esittelijä 
Jouni Pummila, hallintopäällikkö, pöytäkirjan pitäjä 
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri 
 

x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 184 

 
ASIAT 

 
§§ 184 - 196  

-PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 186 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
puheenjohtaja 
Alina Lehto 

 
 
 
 Jouni Pummila 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä 4. päivänä lokakuuta 2021 
     
 
Antti Perkkalainen                            Antti Aho 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille       .10.2021 
 
 
Jouni Pummila 
pöytäkirjanpitäjä 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 4.10.2021 282 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

Sisällysluettelo 

184 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ............................................................. 283 

185 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ....................................................................... 283 

186 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA .................................................................... 283 

187 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2021 – 31.8.2021 ................................... 284 

188 § KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2021 ........................................................................ 285 

189 § KUNNAN OSALLISTUMINEN SEUTUREKRY – KANSAINVÄLISTEN 
REKRYTOINTIEN TUKEMINEN JA YRITYSTEN REKRYTOINTIVALMIUKSIEN 
KEHITTÄMINEN -HANKKEESEEN ................................................................................ 290 

190 § MAATILOJEN RAHAVIRRAT EVIJÄRVELLÄ 2020 ............................................ 291 

191 § VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIASSA: OY ALHOLMENS 
KRAFT AB:N VALITUS LÄNSI- JA SISÄSUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON 
PÄÄTÖKSESTÄ LSSAVI/5041/2019 .............................................................................. 292 

192 § VALTUUSTON SÄHKÖINEN KOKOUSKUTSU ................................................... 294 

193 § EVIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJAT PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN 
EUSTAJISTON VAALISSA 2021 .................................................................................... 295 

194 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .................................. 296 

195 § ILMOITUSASIAT ................................................................................................... 297 

196 § MUUT ASIAT ......................................................................................................... 299 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 4.10.2021 283 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

184 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 184  
4.10.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
185 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 185 
4.10.2021 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. 

 

186 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 186 
4.10.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Perkkalainen ja Jani Takamaa. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Perkkalainen ja Antti Aho. 
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187 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2021 – 31.8.2021 

Khall § 187 
4.10.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 – 
31.8.2021.  
 
Oheismateriaalina on toteumaraportti 1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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188 § KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2021 

Khall § 55 
29.3.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

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

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

• hyväksyä vuonna 2021 käytössä olevat kylien kehittämisrahan jakoperusteet 
ja että 

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

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

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

Kehittämisrahan jaosta päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jäl-

keen huhtikuussa ja syyskuussa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Khall § 67 
26.4.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

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

• Kivijärven kyläyhdistys, Sähkökaapelin korjauskulu, haettu tuki 1000 €  
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• Evijärven Alapään Nuorisoseura Ry, Nuorisoseuran lattian lakkaus, haettu 
tuki 1500 €  

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

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

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

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

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

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

Toiminta 
 

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

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

 
Tapahtumat 
 

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

 
Tukea haettiin yhteensä 7747,6 euroa. 

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

• Kivijärven kyläyhdistys, Sähkökaapelin korjauskulu, haettu tuki 1000 €  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tapahtumat 
 

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

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

 
Khall § 188 
4.10.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kylien kehittämisrahan syksyn haku oli auki 30.8.–15.9.2021. Kylien kehittämisrahan 
hausta ilmoitettiin kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä Järviseudun Sanomissa.  
 
Kehittämisrahahakemuksia saapui kaikkiaan 7 kappaletta: 
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

• Evijärven Urheilijat, Videohistoriikin teko, haettu tuki 3497,5 €  

• Evijärvi-Seura ry, Kesäkeittiön rakentaminen, haettu tuki 1500 € 

• Särkikylän kyläseura Ry, Sillan rakentaminen ja reitistön kehittäminen, haettu 
tuki 1000 €  

• Kivijärven kyläyhdistys, Järven penkan parantaminen Kivijärven kylän uima-
paikalla, haettu tuki 1000 € 

 
Tapahtumat 
 

• MLL Evijärvi, Joulupolku –tapahtuman järjestäminen, haettu tui 400 € 

• Evijärven Yrittäjät, Joulunavaus –tapahtuman järjestäminen, haettu tuki 400 € 

• Evijärvi-Seura Ry, Tukkilaiskisojen järjestäminen, haettu tuki 400 € 
 
Tukea haettiin yhteensä 8197,5 euroa. 

 
Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämisrahahakemukset seu-
raavasti: 
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

• Evijärven Urheilijat, Videohistoriikin teko, haettu tuki 3497,5 € 
o myönnetään hakemuksen mukaisesti  

• Evijärvi-Seura ry, Kesäkeittiön rakentaminen, haettu tuki 1500 € 



EVIJÄRVEN KUNTA 4.10.2021 289 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

o myönnetään hakemuksen mukaisesti  

• Särkikylän kyläseura Ry, Sillan rakentaminen ja reitistön kehittäminen, haettu 
tuki 1000 € 

o myönnetään hakemuksen mukaisesti   

• Kivijärven kyläyhdistys, Järven penkan parantaminen Kivijärven kylän uima-
paikalla, haettu tuki 1000 € 

o myönnetään hakemuksen mukaisesti 
 

Tapahtumat 
 

• MLL Evijärvi, Joulupolku –tapahtuman järjestäminen, haettu tuki 400 € 
o myönnetään hakemuksen mukaisesti  

• Evijärven Yrittäjät, Joulunavaus –tapahtuman järjestäminen, haettu tuki 400 € 
o myönnetään hakemuksen mukaisesti  

• Evijärvi-Seura Ry, Tukkilaiskisojen järjestäminen, haettu tuki 400 € 
o myönnetään hakemuksen mukaisesti  

 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 
 
Merkittiin, että Jani Takamaa poistui esteellisenä (osallisuusjäävi, Evijärven Yrittäjät). 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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189 § KUNNAN OSALLISTUMINEN SEUTUREKRY – KANSAINVÄLISTEN REKRY-
TOINTIEN TUKEMINEN JA YRITYSTEN REKRYTOINTIVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN 
-HANKKEESEEN 

Khall § 189  
4.10.2021  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Seutukaupungit ovat valmistelleet yhteistyössä SEUTUrekry - Kansainvälisten rekry-
tointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen-hanketta. Hank-
keen tavoitteena on löytää ratkaisuja seutukaupunkien ja lähikuntien eri toimialojen 
pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa 
ja kehittämällä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa sekä eri seu-
tukaupunkien että kaupunkien eri toimijoiden yhteistyöllä. 
 
Hankkeen toimenpiteinä mm. kehitetään kansainvälisiä rekrytointeja ja rekrytointipro-
sesseja yhdessä yritysten kanssa ja kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen 
ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista. Hankkeeseen osallistuu haki-
jatahon lisäksi 16 osatoteuttajaa ja viisi verkostokumppania.  
 
Hankkeen päähakija/päätoteuttajana on Yrityssalo Oy. Osatoteuttajana toimii Alajär-
ven kaupunki/ Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022 
– 30.6.2023.  
 
JPYP palkkaa hankkeeseen osa-aikaisen (50%) projektipäällikön 18 kuukauden 
ajalle. Etelä-Pohjanmaan Järviseudun hankebudjetti on 50 778 €, josta AKKE-rahoi-
tuksen osuus on 30 466,80 € ja tarvittavan kuntarahoituksen osuus on 20 311,20.  
 
Esitys kuntarahoituksen jakautumisesta Järviseudun kuntiin, jakoperusteen on asu-
kasluku 12/2020: Alajärvi 9 789,20 €, Evijärvi 2 503 €, Lappajärvi 3 040 €, Soini 2 086 
€ ja Vimpeli 2 893 €; Yhteensä 20 311,20 €. 

 
Oheismateriaalina on JPYP:n Evijärven kunnalle lähettämä esitys hankkeeseen osal-
listumiseksi. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu 
SEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuk-
sien kehittäminen –hankkeeseen 2503 € kuntarahoituksella. 
 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022 - 30.6.2023. Kuntaraha varataan Elinkeinotoimen 
muut projektit määrärahaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Merkittiin, että Jani Takamaa poistui esteellisenä (osallisuusjäävi, JPYP). 
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190 § MAATILOJEN RAHAVIRRAT EVIJÄRVELLÄ 2020 

Khall § 190 
4.10.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Maatalous on merkittävä toimiala Evijärvellä ja tuo toimeentuloa monelle kuntalai-
selle. Evijärven maatilojen tulot olivat vuonna 2020 yhteensä 15,54 (15,33 vuonna 
2019) miljoonaa euroa (brutto, ei sis. alv). Maatalouden myyntitulojen osuus tästä on 
5,67 (5,68) miljoonaa euroa, maatalouden tulotuet (maaseutuhallinnon ohjaamat tuet) 
4,52 (4,66) miljoonaa euroa, metsätulot (maanviljelijöiden osalta) 0,80 (1,03) miljoo-
naa euroa ja sivuansiot / liitännäiselinkeinot 4,55 (3,95) miljoonaa euroa.  
 
Tilojen lukumäärä Evijärvellä on 118 kpl (vuonna 2019 124 kpl), joista maitotiloja on 
30. Evijärvi on maatalouden kokonaistuloilla mitattuna Suomen 146. suurin kunta 
(149. v. 2019) ja maatalouden myyntituloilla mitattuna 129 suurin. (127. v 2018) 

 
Maatilojen kokonaistulojen osalta kasvua on vuonna 2020 ollut edellisvuoteen verrat-
tuna 1 %. Myyntitulot pysyivät käytännössä samana (muutos 0 %). Evijärven osuus 
maatilojen kokonaistuloista Etelä-Pohjanmaalla on 2 %. Etelä-Pohjanmaan osuus 
koko maan maatilojen kokonaistuloista on 12 %.  

 
Oheismateriaalina maatilojen rahavirrat 2020. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2020 maatilojen koko-
naiskehityksen tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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191 § VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIASSA: OY ALHOLMENS 
KRAFT AB:N VALITUS LÄNSI- JA SISÄSUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄ-
TÖKSESTÄ LSSAVI/5041/2019  

Khall § 191 
4.10.2021 Valmistelija: vs.ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen 
 

Oy Alholmens Kraft Ab on 22.3.2019 hakenut päästöntarkkailun muutoksen hyväksy-
mistä Evijärven kunnassa sijaitsevalle Heinämaanneva-Ränöinnevan turvetuotanto-
alueelle. Aluehallintovirasto on tehnyt asiasta päätöksen 19.3.2021 
(LSSAVI/5041/2019). Oy Alholmens Kraft Ab on hallintovalituksella hakenut muutosta 
päätökseen ko. päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Vaasan hallinto-oikeus on 
16.9.2021 varannut Evijärven kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine valituksen 
johdosta. Vastine pyydetään toimittamaan Vaasan hallinto-oikeudelle 14.10.2021 
mennessä. 

 
Oy Alholmens Kraft Ab:lla sijaitsee Evijärven kunnassa 90 hehtaarin Heinämaanne-
van Ränöinnevan tuotantoalue. Heinämaanneva‐Ränöinnevan tuotantoalueen kuiva-
tusvedet johdetaan Heinämaanojaan ja edelleen Evijärven Kniivilänlahteen. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamassa päätöksessä 
(LSSAVI/5041/2019) turvetuotantoalueen päästötarkkailu velvoitetaan tekemään 
1.1.2021 alkaen Heinämaannevan-Ränöinnevan käyttö- ja päästötarkkailusuunnitel-
man mukaisesti (LSSAVI/5041/2019 (Liite 3)).  

 
Oy Alholmens Kraft Ab:n esittämässä suunnitelmassa Heinämaannevan-Ränöinne-
van turvetuotantoalueen päästötarkkailuksi tarkkailu esitetään toteutettavaksi käyttä-
mällä noin 8,5 kilometrin päässä sijaitsevaa Vapo Oy:n (nyk. Neova) Porrasnevan 
turvetuotantoalueen jatkuvatoimisesti mitattua virtaamadataa. Muutosta vaaditaan 
virtaaman jatkuvatoimiseen mittaukseen siten, ettei Heinämaanneva‐ Ränöinnevalle 
tule edellyttää oman jatkuvatoimisen mittarin asentamista. 
 
Oheismateriaalina on LSSAVI:n päätös, Oy Alholmens Kraft Ab:n valitus päätöksestä 
ja VaHaO:n vastinepyyntö. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus esittää vastineenaan Vaasan 
hallinto-oikeudelle asiassa Dnro 20479/03.04.04.04.19/2021: Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, 19.3.2021, 62/2021 (Heinämaanneva-
Ränöinnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Evijärvi, 
hakijana Oy Alholmens Kraft Ab) seuraavaa:  
 
Ympäristöministeriön (2020, 18) turvetuotannon tarkkailuohjeen mukaisesti: Vesis-
töön johdettavat päästöt vaihtelevat tuotantoaluekohtaisesti ja niiden määrä ja laatu 
muuttuvat turvetuotantovaiheen, vesienkäsittelyrakenteiden, hydrologisten olosuhtei-
den, vuosien ja vuodenaikojen mukaan. Koska päästöt vaihtelevat alueelta toiselle, 
tarvitaan tuotantoaluekohtaista tietoa. 
 
Käyttämällä 8,5 kilometrin päässä sijaitsevaa virtaamadataa ei voida katsoa saatavan 
riittävän tarkkaa tuotantoaluekohtaista tietoa Evijärven Kniivilänlahteen aiheutuvasta 
kuormituksesta. Evijärven Kniivilänlahti on matala, noin metrin syvyinen vesialue, 
jossa vedenlaatu on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n (2020) tekemän selvityksen 
mukaan keskimäärin koko Evijärven heikointa ja vesi muita alueita selvästi ruskeam-
paa ja humuspitoisempaa sekä pääosin myös ravinnepitoisempaa. Evijärven kunta 
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on hallinnoinut ja toteuttanut Evijärven vedenlaadun parantamiseksi tarkoitettua 
KOHO-hanketta vuosina 2016-2021, ja hankkeelle on edelleen kunnan taloussuunni-
telmiin vuosille 2022-2023 varattuna vuosittainen 50 000 euron määräraha. Myös 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Evijärven kunnostusta kunnan kanssa vas-
taavalla panostuksella. 
  
Lähtökohtaisesti turvetuotantoalueen vesiensuojelurakenteiden on oltava riittävän te-
hokkaat, jotta kuivatusvesiä vastaanottavan vesistön kuormitus ei lisäänny. Näin ollen 
ja em. mainittujen seikkojen perusteella jatkuvatoimisen mittarin asentaminen Heinä-
maanneva‐ Ränöinnevalle voidaan katsoa olevan paitsi Evijärven Kniivilänlahden 
myös koko Evijärven vedenlaadun seurannan ja parantamistoimenpiteiden kannalta 
olennainen vaatimus.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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192 § VALTUUSTON SÄHKÖINEN KOKOUSKUTSU  

Khall 192  
4.10.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Hallintosäännön § 65 sähköinen kokouskutsu, mukaan kokouskutsu, esityslista, liit-
teet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, mikäli valtuusto niin päättää. Täl-
löin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tek-
niset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 
Valtuustokaudelle 2021-2025 valituille valtuutetuille on hankittu tablettitietokoneet 
sekä sen käyttöön tarvittava mobiililiittymä.  Laitteita on jaettu valtuutettujen koulutus-
tilaisuudessa 23.9.2021 sekä toimielimien kokouksissa.  Lisäksi laitteita on voinut 
noutaa kunnanvirastolta. 
 
Tablettitietokoneiden lisäksi on valtuutetuille perustettu etunimi.sukunimi(at.)evijarvi.fi 
muotoinen sähköpostiosoite sekä kokousasiakirjojen ja tiedon jakamiseen tarkoitettu 
verkkotallennustila. 
 
Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanval-
tuusto päättää ottaa sähköisen kokouskutsun käyttöön. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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193 § EVIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJAT PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN EUSTA-
JISTON VAALISSA 2021 

Khall 193 
4.10.2021     Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry on 8.9.2021 saapuneella kirjeellään pyytänyt kuntaa 
nimeämään tulevat syksyn ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston vaaleissa äänes-
tävät henkilöt. Evijärven kunnalla on kannattajajäsenenä vaaleissa oikeus kahteen 
ääneen. Vaaleissa valitaan ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajisto nelivuotiskau-
delle 2022-2025. 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat, jotka äänestävät 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston vaaleissa 2021.  

 
  

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajiksi Mikko Huhtalan ja 
Jouni Pummilan. 

  
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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194 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 194 
4.10.2021 
 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: 
 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 33, Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuuri, kuntarahaosuus 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 93,96 Asuntohakemus 
 87, Ruoppaustarjouksen hyväksyminen 
 89, 90 Työaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen 
 91, 92, 94, Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen 
 95 Tarjouskilpailun keskeyttäminen 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 

 Päätökset §:t 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 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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195 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 195 
4.10.2021 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 15 kpl  
2. 2N Yhtymähallitus Ptk 7.9.2021, allekirjoitettu 14.9.2021 
3. 2N Suoritteet Evijärvi 21.9.2021 
4. 2N Talouden toteuma 1_8_2021 21.9.2021 
5. EP:n liitto uutiskirje syyskuu 2021 
6. EP:n maakuntapaivat_poytakirja_13.09.2021_(allekirjoitettu)_134336 
7. EP:n Liitto maakuntahallitus_poytakirja_27.09.2021_(allekirjoitettu)_134879 

1.10.2021 
8. EPOELY Vesapuisto Arto_Evijärvi_28.9.2021 
9. EPSHP Henkilöstöjaosto kokous1 pöytäkirja 15.9.2021 
10. EPSHP Jäsenkunnille_ tammi-elokuu 2021 21.9.2021 
11. EPSHP Tiedote Nyrkki 28092021 
12. EPSHP Tiedote Nyrkki_13.9.2021 
13. EPSHP Tiedote Nyrkki_27092021 
14. EPSHP Tiedote Nyrkki20092021 
15. Evijärven yrittäjät Hallituksen kokous 9 1.9.21 pöytäkirjanote 
16. FI_Ilmoitus_yleiskaava_Kunta_2021-09-15_04-40-50 
17. FI_Metsankayttoilmoitus_2021-09-15_04-43-49 
18. FI_Metsankayttöilmoitus_ 2021-10-1_16-25-15  
19. FINAL Ohjauskirje Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma 
20. JAMI Yhtymähallitus pk 9_2021_allekirjoitettu 
21. Jamin_uusi_ perussopimus_allekirjoitettu 17.9.2021 
22. Kauhavan kaupunki §218 Ote 
23. Kirje_kuntapäättäjille_KKNR_Q1-Q2_2021 8.9.2021 
24. Kuntaliitto yleiskirje 12_2021 Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon 
25. Kuntapäättäjä lapsistrategia-keskustelupaperi 17.9.2021 
26. Kuntapäättäjä Ole ääni lapselle 17.9.2021 
27. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaati-

muksista (”laki puhtaista ajoneuvoista”) Kuntaliitto.fi.txt 
28. Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä kunnille 16.9.2021  

29. Liite_1_SEUTUrekry-Kansainvälisten_rekrytointien_tukeminen_ja_yritys 17.9.2021 
30. LSSAVI Päätös 20787_2019 
31. LSSAVI Päätös_18878_2020_Allekirjoitettu 28.9.2021 
32. EP:n Liitto, Maakuntahallitus esityslista_(ilman liitteita)_27.09.2021_09_00_134662 
33. MH 6323-2021-1 Tutkimuslupa lintujen rengastus Roland Vösa 20.9.2021. 
34. Raukeamispäätös - Järviseudun Linja Oy 17.9.2021 
35. Reittipohjainen käyttöoikeussopimus joukkoliikenne 17.9.2021 
36. SEUTU-rekry hankehakemus 
37. SEUTUrekry-hanketiivistelmä 2021 09 
38. STM Ohjauskirje koskien tartuntatautilain 58 d §_n muutosta 28.9.2021 
39. Tiedote Nyrkki_27092021 
40. VHaO 20479_2021 - VASTINEPYYNTÖ jakelussa mainituille viranomaisille 

17.9.2021 
41. Eurooppatiedotuksen uutiskirje 42021 Europainformationens nyhetsbrev 
42. Kuntatalouden tiedote - Kommunekonomins meddelande 132021 
43. Kuntatalouden tiedote - Kommunekonomins meddelande 142021 
44. Lausuntopyyntö luonnoksesta Määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta 

17.9.2021 
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45. Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-uutiskirje 192021 
46. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden purkaminen 

hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä  
47. Yhteistyösopimus joukkoliikenteen hankinnasta_Evijärvi 17.9.2021 

 
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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196 § MUUT ASIAT 

Khall § 196 
4.10.2021 
 

1. Talousarvioiltakoulu 14.10.2021 klo 18.00 
2. Ekorosk vierailukutsu ja kokousmahdollisuus  
3. Kopa-Sueviitti-hanke 
4. Rakentaja-kamppanja 
5. Vähäjärven kunnostus 
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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: 184–187, 190–192, 194–196 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 188, 189, 193 
 

 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: 188, 189, 193 
 
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) 

 
 
 
 


