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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

153 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppi-

nen ja Antti Lähteenmäki. 
 
 
Päätös:   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

155 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

Pöytäkirja: Yhtymävaltuusto 6.6.2019 10.6.2019 
Pöytäkirja: Yhtymähallitus 11.6.2019 13.6.2019 
Ote pöytäkirjasta: 11.6.2019 § 97 Pohjois-Satakunnan vammaisneu-
voston kokoonpano ja yhdistysten edustajajäsenien kokouskorvauk-
set 13.6.2019 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Ote pöytäkirjasta: Yhtymähallitus 10.6.2019 § 92 Osavuosikatsaus 1 – 
4 kk / 2019 12.6.2019 
Ote pöytäkirjasta: Yhtymävaltuusto 3.6.2019 § 10 Vuoden 2019 ta-
lousarvion sitovien käyttötalousmenojen tarkistaminen 13.6.2019 
Ote pöytäkirjasta: Yhtymävaltuusto 3.6.2019 § 12 Satakunnan alueen 
hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ päivi-
tys 11.6.2019 
Ote pöytäkirjasta: Länsirannikkostrategian päivitys 2019 – 
2023 11.6.2019 

- Satakuntaliitto 
Tiedote: Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous - Rinteen halli-
tusohjelma vahvistaa maakuntien roolia aluekehittäjinä 12.6.2019 
Tiedote: Mikä on läntisen Suomen liikkumis- ja kuljetusolosuhteisen 
tulevaisuus? 12.6.2019 
Tiedote: Kolmen vaalipiirin kansanedustajat: VT3-investointirahoitusta 
saatava jo lisätalousarvioon 12.6.2019 

- Oikeusministeriö 
Päätös: Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista vuoden 2019 
eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaa-
leissa 13.6.2019 

2. Pöytäkirjat: 
Vanhusneuvosto 16.5.2019 
 
Viranhaltijapäätökset: 

- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 
7 § Rehtorin virkavapauden aikaisten sijaisjärjestelyjen korvauk-
set 11.6.2019  
  

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

Esko Ala-Peijari 
Juho Ala-Peijari 

181-411-1-211 
Aro 

Lea Ala-Peijari 

Esko Ala-Peijari 
Juho Ala-Peijari 

181-411-1-49 
Arokallio 

Lea Ala-Peijari 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ja kuntain-

liittojen, kuntayhtymien ja lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätök-
set tietoonsa, sekä päättää olla käyttämättä oikeuttaan siirtää viranhaltijan 
päätös kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jotka siten ovat täytäntöön pan-
tavissa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 97 § 6.5.2019 

 

156 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA 
YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2019 – 31.5.2021 

 
KH 97 § Kuntalain 90 §:n mukaan kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset 

määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta 
ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Jämijärven kunnan 
uusi hallintosääntö valmistui v. 2008 ja uusi hallintosääntö on valmistu-
massa. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää 
edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja 
keskusvaalilautakuntaan. Voimassa olevien hallintosäännön säännökset 
korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteen sovittavaa roolia ja 
näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.  

 
Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallin-
tokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.  
Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:  
 
- Satakylät ry  
- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys  
- Kyrösjärvi-Seura ry  
- Satakunnan syöpäyhdistys ry  
- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry  
- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry  
- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta  
- Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma  
- Kiinteistö Oy Jäminsato  
- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki  
- Kiinteistö Oy Raharinne  
- PS LIIKU OY  
- Sivistyslautakunta  
- Tekninen lautakunta  
- Vapaa-aikalautakunta 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat 
eri yhteisöihin toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021. 

 
Päätös:  Päätettiin käsitellä asia seuraavan valtuuston kokouksen jälkeen.  
 

----- 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yh-

teisöihin toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

157 § KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUODEN 
2019 KUTSUNTAAN 

 
Lounais-Suomen aluetoimisto pyytää Jämijärven kuntaa valitsemaan kun-
nan edustajan (1) ja vähintään yhden varamiehen kutsuntalautakuntaan 
kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Valittavalla jäsenellä tulisi 
olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, 
jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että hänen asioi-
taan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen kutsuntalautakuntaan. 
  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 10.6.2019 192 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

158 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.4.2019 LAILLISUUSVALVONTA JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 29.4.2019 
 
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 
 9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
10 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
11 § Jämijärven rantaosayleiskaavan loppuun tekeminen  
12 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-12 kk / 2018 ja 
tilinpäätösjärjestelyt  
13 § Kunnan vastuu yksityisten vanhustenhuollon hoivakotien valvon-
nassa  
14 § Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2018 Pohjois-Satakunta  
15 § Tilintarkastusyhteisön valinta  
16 § Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta  
17 § Kanslistin työsuhteen muuttaminen virkasuhteeksi  
18 § Hallintosäännön muutos koskien kunnanjohtajan lyhytaikaisia ja tila-
päisiä viransijaisuusjärjestelyitä  
19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat  
20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 
 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta-
loudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpa-
nosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
Kuntalain 96 §:ssä on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, valtuuston 
päätösten syntyneen virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen 
toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 
29.4.2019, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä 
kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

159 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 3.6.2019 LAILLISUUSVALVONTA JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 3.6.2019 
 
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 
21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
22 § Pöytäkirjantarkastajien valinta  
23 § Hyvän työyhteisön pelisäännöt Jämijärven kunnassa -asiakirja  
24 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus  
25 § Arviointikertomus vuodelta 2018  
26 § Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle  
27 § Kunnanhallituksen valitseminen toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021  
28 § Jämi-säätiön laina Jämijärven kunnalta  
29 § Lisälainan myöntäminen vuoden 2019 talousarvioon  
30 § Jämijärven keskuskoulun hankesuunnitelma  
31 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat  
32 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat  
 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta-
loudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpa-
nosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
Kuntalain 96 §:ssä on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, valtuuston 
päätösten syntyneen virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen 
toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 
3.6.2019, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kun-
nanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 134 § 27.5.2019 
Kunnanhallitus 138 § 30.5.2019  

 

160 § KUNNANJOHTAJAN VIRKA 

 

KH 134 § Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen niin, 
että kahden kuukauden irtisanoutumisajan jälkeen viimeinen työpäivä on 
31.7.2019. Kirsi Virtanen siirtyy Sodankylän kunnanjohtajaksi.  

 
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304 määrittää, että irtisano-
misaika valtuuston valitsemalla viranhaltijalla on vähintään kaksi kuu-
kautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Kunnanjohtajan va-
litsee valtuusto.  
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, 
jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnan-
johtajan valitsee kuntalain (410/2015) mukaan valtuusto. Kunnan hallinto-
säännön mukaan viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julkistaa ha-
ettavaksi kunnanhallitus. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai 
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Jos kunnanjohtajan vaa-
lissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä 
saanut tulee valituksi. Kunnanjohtajan ja kunnan välillä on tehtävä kunta-
lain mukainen johtajasopimus.  
 
Viranhaltijalain (304/2003) mukaan kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston 
päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuk-
sensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka 
kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lisäksi viranhaltijalain mukaan virka-
suhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on 
vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 
§:ssä säädetyllä tavalla, mikä tarkoittaa lähtökohtaisesti yleistä tietoverk-
koa. 

 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus 
 

a) hyväksyy kunnanjohtaja Kirsi Virtasen irtisanoutumisilmoituksen siten, 
että viimeinen virkapäivä on 31.7.2019.  

b) julistaa haettavaksi kunnanjohtajan viran toistaiseksi voimassa ole-
vana virkasuhteena ja  

c) valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön laati-
maan viranhakuilmoituksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

----- 

 
KH 138 §  Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö ovat laati-
neet viranhakuilmoituksen, johon on määritelty erityiset kelpoisuusehdot. 
Virkaan valittavalta edellytetään virkaan soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perus-
tuslaissa.  
 
Viranhakuilmoitus on esityslistan liitteenä.  
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetun viranhakuilmoituksen ja asettaa viran ha-
ettavaksi.  

 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

-----  

 
 
KH 160 § Kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi 20.6.2019 klo 12:00 men-

nessä. Kunnan hallintosäännössä ei ole määritetty rekrytointiprosessiin 
etenemisestä tai siihen osallistuvista henkilöistä. Prosessin sujuvuuden 
kannalta on järkevää nimittää haastattelutyöryhmä hoitamaan rekrytointi-
prosessin seuraavia vaiheita. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää  

a) valita haastattelutyöryhmän kokoonpanon ja valtuuttaa sen sopimaan 
rekrytointiprosessin aikataulusta  

b) valtuuttaa haastattelutyöryhmän valitsemaan hakijat haastatteluihin, 
suorittamaan haastattelut ja tekemään kunnanhallitukselle esityksen 
henkilövalinnasta  

c) valtuuttaa haastattelutyöryhmän tarvittaessa jatkamaan viran hakuai-
kaa.   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Tekninen lautakunta 41 § 12.6.2019 
 

161 § HANKINTAPÄÄTÖS / SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2020 – 
31.12.2022 

 

Tekninen ltk 41 § Jämijärven kunta on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön 
oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkön-
myyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lo-
pullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtä-
vien hinnankiinnitysten mukaan. 
 
Hinnan määräytyminen 
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaole-
van kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinni-
tyksistä.  
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkki-
noilla määriteltyjä systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) 
ja vuosituote (YR) ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta 
määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituot-
teen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella 
(best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyt-
tää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta. 
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nas-
daq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös 
spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja 
aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä. 
 
Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset 
1. Nordic Green Energy 
2. Kokkolan Energia Oy 
3. Oy Herrfors Ab 
4. Leppäkosken Energia Oy 
5. Keravan Energia Oy 
6. Lammaisten Energia Oy 
7. Lumme Energia Oy 
8. Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 
9. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
10. Energia Myynti Suomi Oy 
11. Oulun Sähkönmyynti Oy 
12. Helen Oy 
13. Turku Energia Sähkönmyynti Oy 
14. Vaasan Sähkö Oy 
15. KSS Energia Oy 

 
Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. 
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Valintaperusteet  
Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja 
vertailuperusteena oli halvin hinta.  
 
Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen 
kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali 
muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: (ENOYR * 0,8) + (SPOT kk-ka 
* 0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuo-
situotteen marginaalin suuruisia. 
 
Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista  tarjouspyynnössä 
esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu 
arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä. Edellä mainitut 
valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. 
 
Suositus valittavasta toimittajasta 
VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on KSS Energia Oy, sen tar-
jouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huo-
mioiden. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Veni Energian suositteleman sähköntoimit-
tajan, KSS Energia Oy:n ja esittää tarjousta hyväksyttäväksi kunnanhalli-
tukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyy Veni Energian suositteleman sähköntoimi-

tajan, KSS Energia Oy:n ja esittää tarjousta hyväksyttäväksi kunnanhalli-
tukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. 

 
----- 

 
KH 161 § 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen KSS Energia 

Oy:n tarjouksen hyväksymisestä ja valitsemisesta sähköntoimittajaksi ja 
esittää kunnanvaltuustolle tarjouksen hyväksymistä.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Tekninen lautakunta 44 § 12.6.2019 

 

162 § TUOHIKONTIN VUOKRASOPIMUS 

 

Tekninen ltk 44 § Sivistyslautakunta on päättänyt ja antanut tiedoksi edelleen kunnanhalli-
tukselle että,  
1) päiväkoti Touhula Tuohikontin toiminta siirtyy Jämijärven kunnan päivä-
koti Pääskyn Tuohikontin toimipisteeksi 1.8.2019 alkaen. 
 
Tekninen toimi valmistelee kiinteistön vuokrasopimuksen Jat-Invest Oy:n 
kanssa alkamaan 1.8.2019 alkaen. 
 
Liitteenä 44.1 Jämijärven kunnan ja Jat -Invest Oy:n välinen vuokrasopi-
mus koskien päiväkotitiloja osoitteessa Jämijärven tie 25. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy vuokrasopimus liitteen mukaisesti ja esit-
tää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin vuokrasopimus Jämijärven kunnan ja Jat-Invest Oy:n kanssa 
liitteen mukaisesti ja esitetään sitä kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja 
allekirjoitettavaksi. 
 
----- 

 
KH 162 §   
 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuokrasopimuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

163 § MUUT ASIAT  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

164 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitus-
osoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä vali-
tuskirjaan on liitettävä. 
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitet-
tävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan 
kielto perustuu. 
 
 

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 
liitetään pöytäkirjaan.  

 
 

Päätös: 

 


