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JASENET
Mehto Antti, pj.
Vihtonen Esa, 1. vpj.
Kauppinen Piia,2. vpj
Vtiistinen Simo
Kakko Matti
Hiinninen Anu
Minkkinen Miia

x
x
x
x
x
x
x

VARAJASENET
Hytdnen Mirja
Htinninen Seija
Rdntynen Rositsa
Jalkanen Olli-Pekka
Leppiinen Arvo
Jiirvinen Rarja
Valkonen Olavi

Valtuuston pj. Puttonen Maritta
Valtuuston I vpj. Karhunen Pekka
Valtuuston II vpj. Htinninen Mauri

x
x

Eija Lahti, vs. kunnanjohtaja, esittefija
Osmo Miikiir6inen, priytiikirjanpit6jd

x
x

ASIAT $:t 31 - 38

POYTAKIRJAN ALLEKIRJoITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

\LUA6
Antti Mehto

P0ytlkirjanpitIjfl

,{{:;;;ns34 Osmo

Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
ptititdsvaltaiseksi.

Ptiytlikirj antarkastajien valinta

Piiyttikirjantarkastaj iksi kunnanhallitus valitsi aakkosjrirjestyksen
mukaisesti Piia Kauppisen ia Miia Minkkisen.

Tarkastusaika

KonnevedellA83.202l
)

?ft(-,
Piia Kauppinen Miia Minkkinen

rOyTArun.IA ON PIDETTY YLEI-
SESTI XAUTAVAUA

Paikka ja pvm

Konneveden kunnan verkkosiwilla 9.3 .2021 lukien

Virka-asema

pdytdkirianpitrliii smo
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1. VALTUUSTON PAATOSTEN TAYTANTOONPANO, pAATOTSET KOKOUKSESTA
8.2.2021

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. s 31 Kuntalain (41012015) 39 $:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
piiiitristen ttiyttintddnpanosta. Tiiytiint<i<inpanoon kuuluu olennaisena
osana piiiitdsten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden
korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin.

Kuntalain 96 $:n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, ettti valtuuston
piiiitds on syntynyt virheellisessti jtirjestyksessii taikka ettii valtuusto on
ylitttinyt toimivaltansa tai ettii piiiit<is on muuten lainvastainen, kunnan-
hallituksen on jiitettiivti piiiitds tiiytiint<i<in panematta. Asia on viipymtit-
tti saatettava valtuuston uudelleen kasiteltav?iksi. "

Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettii valtuuston 8.2.2021 tekemiit piifit<ikset ovat
syntyneet laillisessa jiirjestyksessii eikii valtuusto ole ylittrinyt toimival-
taansa. Piiiitrikset ovat lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan
panna ttiytiintddn sellaisinaan.

PiiAtOs

Kunnanhallitus hyviiksyi ptiiitdsehdotuksen yksimieli sesti

Piiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2021

Ptiytiikirjanpitiijn
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2. KUNTALATSALOTTE; HAVmENLTNNAN HALLTNTO-OTKEUDEN priATOS,
KOSKIEN KUNNANSIHTEERIN IRTISANOMISTA

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. s 32 Info@,konnevesi.fi on 3 1.12.2020 tullut kuntalaisaloite, vastuuhenkilcinii
Seppo Vaittinen. Kuntalaisaloitteessa Seppo Vaittinen esittiiii seuraavaa:

" Kunnanhallitus hankkii ulkopuolisen asiantuntijalausunnon siitii onko
se j a/tai kunnanhallinnon tarkastaj at syyllistyneet hyvii hallintotavan
vastaiseen menettelyyn ja onko menettely synnytttinyt vahingonkor-
vausvelvollisuuden.

Kunnanvaltuusto ottaa ensi tilassa kantaa siihen, onko sen veh,ollisuus
saatlaa kunnanhallitus ja kunnan/hallinnon tarkastajat vahingonkor-
vausvastuuseen."

Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus on piiEtttinyt 4.1.2021$ 7, ettii kunta ei tee jatkovali-
tusta, eikti hae valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Koska
asia on loppuun kdsitelty, kuntalaisaloite ei anna aihetta enempdtin.

raatos

Kunnanhallitus hyviiksyi ptiiitdsehdotuksen yksimielisesti.
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Ptiytflkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelll I 2021

PdytIkirjanpitijX
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3. VAAKUNAN TIiYTTOOIKEUDEN MYoNTAMNNN UNIIKKIHEINOLALLE

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Eija Lahti, p. 0400 143 816

Kh$33
Liite I UniikkiHeinola pyytiiii lupaa kiiyttiiii Konneveden kunnanvaakunaa

valmistamissaan tuotteissa.

Kuntalain (41012015) 5 $:n mukaan vaakunan kiiytt<iii valvoo kunnan-
hallitus tai j ohtosiiiinn6ssii miiiiriitty kunnan muu viranomainen.

Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus my<intiid UniikkiHeinolalle oikeuden kiiytttiii Konneve-
den kunnanvaakunaa esittelyosassa mainitussa tarkoituksessa.

Pii2itds

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiitri sehdotuksen yksimieli sesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2021

Pdytikirjanpitiijii
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Kh. s 34

4. KSVH OY: N SANEERAUSOHJELMAN VAHVISTAMINEN

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Eija Lahti, p. 0400 143816

Pohj anmaan ktiriij tioikeus on 3 I .12.2020 vahvistanut Keski-Suomen
Verkkoholding Oy: n saneerausohjelman hakemuksen mukaisesti.
Kaikki osakaskunnat puolsivat hakemuksen hyviiksymistti.

Konneveden kunnan osalta saneerausvelka muodostuu 3.856.080,85 €
lainojen piiiiomasta, 62.973,09 € koroista, 82.221,92 € takausprovisio-
sta, viivtistyskoroista 488,46 € ja 400 € kuluista. Yhteensti
velkasaneerauksen kohteena on 4.002.16432 e.

Saneerausohjelman mukaisesti Keski-Suomen Verkkoholding Oy
maksaa Konneveden kunnalle saneerausvelkaa yhtee nsii 67 6.3 65,7 7 €.
Ensimmiiinen maksu tapahtuu 30.6.2021. Maksuertit maksetaan nel-
jiinnesvuosittain. Kahtena ensimmiiisen?l wonna erien suuruus on
6.754,12 €. jonka jtilkeen maksueriit kasvavat ohjelman mukaisesti.
Saneeraus on kokonaisuudessaan maksettu 30.12.2038.

Vuoden 2020 tilinpti5triksessii Konneveden kunta kirjaa taseen
pitktiaikaisiin saamisiin 67 6.3 65,7 7 €.

Saneeraus-ohjelma on hyvtiksytff ja yhticin uskotaan selviytyviin
saneerausvelan maksamisesta. Konneveden kunta arvioi tiimtin hetkisen
tiedon perusteella, ettii Keski-Suomen Verkkoholding Oy: n osakkeita
alaskirj ataan 20 Yo vuoden 2020 tilinptiiitdkseen j a tilannetta arvioidaan
vuosittain varovaisuusperiaate huomioiden. Asioista on neuvoteltu
my<i s kunnan oman tilintarkastusyhtei sdn kanssa.

- Alkupertiinen osakepiiiioma vuoden 2020 lopussa 881 .387,40 €
- 20 Yo: n arvonalennus 176.277,48 €
- Osakepiiiioma alennuksen jiilkeen 705.109,92 €,

Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esitttiti valtuustolle, ettii se

1 ) Merkitsee tiedoksi hyviiksytyn saneerausohj elman.
2) Kirjaa vuoden 2020 tilinpiidtdkseen taseen pitktiaikaisiin saamisiin
676.365,77 e.
3) valtuusto hyviiksyy osakkeiden alaskirjauksen 176.277,48 €

raatos

Kunnanhallitus hyviiksyi ptiiitd sehdotuksen yksimieli sesti

Pdytf,kirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2021

Ptiytiikirjanpitiiji



Konneveden kunta
Kunnanhallitus

Kokouspflivimiiri
8.3.2021

Sivu

57

Asian ktisittelyn j a ptiiit<iksenteon aj aksi kokoushuoneesta poistuivat
Antti Mehto, Esa Vihtonen ja Simo Viiisiinen. Puheenjohtajana toimi
Piia Kauppinen.

Pdytflkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle I 2021

Pdytf,kirjanpitljS
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5. VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TAYTTOLUPA

Siv.ltk 1.3.2021 S 11 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jtimsen p. 040 157 9405

Ptiiviikodin piiiviikotiapulainen siirtyi eliikkeelle I . | .202 1 .

Syyskuun 2018 alusta voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki ei tunne
entiii nimikettii ptiivtikotiapulainen. Konneveden kunnan hallintostiiin-
n6n 9 $ mukaisesti lautakuntien yleiseen toimivaltaan kuuluu toimi-
alaansa kuuluvien tehttivien nimikemuutokset.

Sivistvstoimenj ohtaj an ehdotus : S ivistyslautakunta muuttaa piiivtiko-
tiapulaisen toimen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi. Sivistys-
lautakunta pyyt1[kunnanhallitukselta lupaa tiiyttiiii ko. toimi toistaisek-
si.

Ptiiit<is: Sivistyslautakunta toteaa varhaiskasvatuksen henkikistdmitoi-
tuksen kannalta tiirkeiiksi stiilytttiii henkildstciresurssi ja ttimti huomioi-
den muuttaa nimike nykylainstiiidtint<iti vastaavaksi. Muutos mahdollis-
taa ty<intekij iin huomioimisen varhaiskasvatuslain mukai sten mitoitus-
ten mtiiirittelyssii. Sivistyslautakunta hyviiksyy sivistystoimenjohtajan
ehdotuksen.

Kh. $ 3s Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnalle luvan tiiytttiii varhaiskasva-
tuksen lastenhoitajan toimi toistaiseksi.

Haatos

Kunnanhallitus ptiiitti yksimielisesti jtittiiii asian poydiille listiselvitysten
saamiseksi.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelll _J_-,2021

Pdyt3ikirjanpitiijSi
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6. KUNNANSIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN PIiATTYMINEN

Valmistelija: kunnanjohtaja Juha Jokitalo, p. 0400 643 384

Kh.2s.s.2020 s 64

Kh. $ 36

Taloussihteeri Eij a Lahti on hoitanut kunnansihteerin viransij aisuutta
ajalla l.l.- 30.6.2020

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus mtiiirtiii taloussihteeri Eij a Lahden hoitamaan kunnan-
sihteerin viransijaisuutta 1.7 .2020 - 30.6.2021 viiliseksi ajaksi.

raatos

Kunnanhallitus hyviiksyi piiiitdsehdotuksen yksimielisesti.

Vs. kunnansihteeri Eija Lahti poistui kokoushuoneesta osallisuusjti[vinti
asian kiisittelyn ja ptiiit<iksen teon ajaksi.

Pdyttikirj anpitAj anA toimi kunnanj ohtaj a Juha Jokitalo. Tiimii pykalA
tarkastettiin kokouksessa.

Taloussihteeri Eij a Lahti on hoitanut kunnansihteerin viransij aisuutta
I .l .2020 - 23 .12 .2020 . J a 24 .12 .2020 alkaen kunnanj ohtaj an viransij ai-
suutta siihen saakka kun uusi kunnanjohtaja aloittaa tydt 15.3.2021 .

Kunnansihteeri Jouko Hyppdnen on palannut virkaansa 25.I.2021

Kunnanhallituksen puheenj ohtajan ehdotus

Vs. kunnanjohtaja Eija Lahti palaa hoitamaan taloussihteerin virkaa
I 5 .3 .202I alkaen. S amalla taloussihteerin sij ai suus kirj anpitAj iin o salta
pfiAttyy.

raatos

Kunnanhal I itus hyviiksyi pti2itd sehdotuksen yksimielisesti.

V s. kunnanj ohtaj a Eij a Lahti poistui o sallisuuse steelli senii kokoushuo-
neesta ttimiin asian kiisittelyn ja piitit<iksenteon ajaksi.

Pdytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell[ I 2021

Ptiytiikirjanpitfljii
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7. LISATALOUSARVIOE SITYS 2O2I YMPANTSTOIAUTAKUNTA

Ymp.ltk 3.3.2021 S 2

Kh. s 37

Talousarvion laadinnassa vuodelle 2021 noudatettiin Kunnanhallituksen
2.1 I .2020 $ I 29 pitilttiimitf; talousarvio-ohj etta, j o ssa ympiiristdlauta-
kunnan kate ei saanut nousta vuodesta 2020. Taloussuunnitelmassa
2019 leikattiin yksityistieavustuksia miitiriiaikaisesti 50 %. Aiemmin
yksityisteitii avustettiin vuosittain 80.000 €, avustuksen osuus oli vuon-
na20l9 ja2020 40.000 €. Voimassa olevassa talousarviossa vuodelle
202 I yksityi stieavustuksiin on varattu 40. 000 €. Tiukka budj ettiraami ei
mahdollistanut yksityistieavustusten palauttamista vuoden 20 I 9 tasolle.

Talousarvio-ohjeeseen sistiltyi myds velvoittavana toimenpiteenii vuo-
delle 2021 kattava kiinteist<ikartoitus, j onka kuluiksi on arvioitu 40. 000
€. Kiinteistdkartoitus on toimenpiteenti mukana Valtuuston 9.1 1.2020 $
1 26 hyviiksymiissii talouden tasapainottamissuunnitelmassa, j olla pyri-
tiiiin kattamaan kuntalain mukaisesti taseeseen kertynyt alijiiiimii. Kar-
toituksen on arvioitu tuottavan tuloa 40.000 € vuodessa valmistuttuaan.
Tasapainottamissuunnitelmassa kiinteistdkartoituksen kumuloituva tuo-
ton arvioitu olevan 120.000 € suunnitelma-aikana.

Valtuuston edustaj ien toimesta on esitetty talousarviomuutosta, j ossa

kattavaa kiinteist<ikartoitusta ei tehtaisi 2021jasiiiistyneet 40.000 € siir-
retttiisiin ktiytett?iv?iksi yksityistieavustuksina.

Kiinteist<ikartoituksen toteuttamista on syytii siirtiiii ltihtdtietoj en j a hy<l-

tysuhteen selvittiimiseksi. Asiantuntija-arvion perusteella tulototeuma
tulee jtiiimiiiin tasapainottamissuunnitelman arvioist4 sillii Konneveden
kunnan tiedot ovat suhteellisen ajantasaisia. Kiinteistd- ja verorekiste-
reiden sekii paikkatietoaineiston vertailuun kehitetiiiin myris jatkuvasti
uusia keinoja, joten kattavan selvityksen teettiiminen voi olla kustannus-

tehokkaampaa my<ihemmin.

Teknisen johtajan otiiitdsehdotus: Ymptiristdlautakunta paiittieiiesiuiiii
kunnanhallituksel le j a edelleen valtuustolle, ettti Yksityisteiden kunnos-
sapitoavustus 040701 lisiittiiin 40.000 € miiiirtiraha ja samalla stiiistyviin
Kiinteistdkartoitus 040303 40.000 €

Piiiit<i s : Piiiitd sehdotus hyvtiksyttiin yksimiel i sesti

Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittiiii valtuustolle, ettii valtuusto hyviiksyy ympiirist<i-
lautakunnan lisiitalousarvioesityksen.

raatos

Kunnanhallitus hyvtiksyi piiiit<isehdotuksen.

Miia Minkkinen j 6tti ptiiitdksestti eriiiviin mielipiteen.

Pdytf,kirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J_-2021

P0ytiikirjanpitiijii
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8. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Eija Lahti, p. 0400 143816

Kh. s 38 1. Yt-toimikunnan kannanotot 22.2.2021
2. Tartuntatautitytiryhmii; ohj eistus aj alle 8. - 28.3 .2021
3. Valtuustoaloite, Konneveden Sosiaalidemokraatit

Asiat 1-3 on ltihetetty siihk<ipostilla.

Vs. kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asiat 1-3 tietoonsa saatetuiksi.

Faatos

Kunnanhallitus hyvtiksyi ptiiit<isehdotuksen yksimielisesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell[ J_:2021
Pdytflkirjanpitnjii
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Arvoisat kaupungin/kun nan piitittiiitit

UniikkiHeinola on suomessa toimivien kdsitydtuottajien yhteistydkumppani.
Toteuta m me kdsitydtuotteiden myyntiti ja ma rkki nointia.
Kehittelemme myds uusia tuotteita, joille on kotimarkkinoilla tarve.
Uusi hankkeemme on toimivien ja kuntaliitoksissa poistuneiden kuntien vaakunoiden
valmistaminen.
Moni kuntalainen haikailee oman kuntansa vaakunan kuvaa sein6lleen tai p6yt5koristeeksi.
Paikkakunta arvostus on usealla tdrked ylpeyden aihe ja siihen tarpeeseen haluamme tarttua.

Arvostamme ja kunnioitamme kunnan merkittivdd symbolia ja siksi teemme laadukkaita

tuotteita, joista kuntalaiset voivat olla ylpeitS.

Vaakuna valmistetaan paksulle puupohjalle ja arvokkaimmat koristellaan takorautakehykellti.
Toteutamme eritasoista tuotetta, jota kehtaa antaa lahjaksi.

Kuntaliiton lakimiehen puolesta ei ntihty estettd, mutta suositeltiin kuntien suostumusta.

Haluamme kuntien ptiiitttijien suosivan tarkoitustamme ja mahdollistaa oman kuntansa
vaakunan keyt6n kdsityd valmistukeen.

Olemme saaneet my6nteisid ptiiitdlaid joilla voimme alustavasti aloittaa toimintamme.

Toivomme suostumustanne ja vaakunanne keytt6 oikeutta valmistukseemme.

UniikkiHeinola

.).)., r.--'-
l. it/(tlc.c.-,-
Risto Lehtinen

Puh.0400 400446
Stihk6posti: risto. lehtinen@vidois.fi
www.u niikkiheinola.fi

itti 25mm paksulle puupinnalle
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspfliviim{iirii Pykiilii Sivu

8.3.2021

Kieltojen
perusteet

Seuraavista ptiiit6ksist6 ei saa tehdti kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikti
kunnallisvalitusta, koska ptitit0s koskee vain valmistelua tai ttiyttint00npanoa.

F5ikalat

31,34,35,36,37,38

Seuraaviin ptitit0ksiin saa kuntalain 134 $:n 1 momentin mukaan hakea oikaisua kirjallisella
oikaisuvaatimuksella.

Pykalat

JZ, ))

Seuraavista piititOksistti ei saa tehdti oikaisuvaatimusta eikii kunnallisvalitusta

PykAlAt ja muutoksenhakukieltojen perusteet

37,34,35,36,37,38

Oikaisuvaatimus-
viranomainen
ja -aika

Oikaisuvaati-
muksen sisiiltii

Seuraaviin p66t0ksiin tyyrym6t0n voi tehd6 kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdti6n, osoite ja postiosoite

Konneveden kunnanhallitus
Kauppatie 25
44300 KONNEVESI

PykaHt

32,33

Oikaisuvaatimus on tehtiivii 14 piiiviin kuluessa ptititOksen tiedoksisaannista. kunnan jtisenen ja
kuntalain 137 $:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan siumeen ptitit0ksestti tiedon
seitsemiin piiiviin kuluttua siitA, kun pOytiikirja on yleisessli tietoverkossa.

P6ytdkirja on ollut yleisesti nAhtavanA 93.2021lukien.

Oikaisuvaatimuksesta on kflytflvf, ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijiin
allekirjoitettava.

Liitetiiiin ptiytiikirj aan



28
VALITUSOSOITUS

Seuraaviin piititiiksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun p66t0kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Miklili piiiitds on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pdtit0kseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myOs se, jolla on kuntalain 137 $:n I tai 2 momentin nojalla
oikeus tehdli kunnallisvalitus.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hf, meenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu I
13100 HAMEENLINNA

sthkOpostiosoite
ham eenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykdldt Valitusaika
30 pdiv62i

Hallintovalitus, pyktiliit Valitusaika
pawaa

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykalat Valitusaika
palvaa

Valitusaika alkaa pIntdksen tiedoksisaannista. Kunnan jf,senen katsotaan saaneen
pf,f,tdksestf, tiedon seitsemfln pf,iv{n kuluttua siitn, kun pdytfikirja on nflhtflvflnfl yleisessii
tietoverkossa.
Pdvtf,kiria on ollut vleisesti nf,htf,v{n6

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- ptitit0s, johon haetaan muutosta
- miltd osin pddt0ksestd valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtavaksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakiitisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskidan, siinii on mainittava my0s laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valitusktjaan on liiteftavii piilit0s, josta valitetaan, alkuperlisend tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna itilienn0ksenti sekA todistus siita paivastli. iosta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan p66ttymist6. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi l?ihetttiti postitse tai liihetin vllityksellt. Postiin valitusasiakidat on
jateftava niin ajoissa, ettd ne ehtivdt perille ennen valitusajan p[iittymistii

Valitusasiakirjat voi toimittaa mytis: nimi, osoite ja postiosoite Pykalat

PykalatValitusasiakirjat on toimitettavat r): nimi, osoite ja postiosoite

Lisfltietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohie / valitusosoitus liitetiiiin ntivtiikiriaotteeseen.
r) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetiiiin pOytiikirjaan


