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ASIALISTA  

 

14 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

15 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

16 §  Äänestysaluejaon muuttaminen 

 

17 §  Vuonna 2015 tehdyt valtuustoaloitteet 

 

18 §  Johtajasopimuksen hyväksyminen 

 

19 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Berit-Ellen Juuso, Miliza 

Kimmel, Janne Näkkäläjärvi ja Hannu Ranta ovat ilmoittaneet esteen, mutta 

heidän tilalle ei ole saatu varavaltuutettua ja että Kari Kotavuopion tilalla 

on Alpo Peltovuoma. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Tuomas Keskitalo ei 

ole paikalla. Näin ollen paikalla on 11 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.  

 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 23.3.2016 ja lähetetty sa-

mana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjoh-

tajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Bir-

gitta Eira. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimieli-

sesti.  

 

Käsittely 

Alpo Peltovuoman esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jaakko Ala-

mattila ja Birgitta Eira esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Bir-

gitta Eira. 

 

Merkitään, että Ulla-Maija Syväjärvi esitti, että valtuuston tulisi käsitellä 

kirjaston toimintaa. Jaakko Alamattila totesi, että asia kuuluu sivistystoi-

melle. Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen totesi, että valtuutetuilla on mahdol-

lisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia 

asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Pää-

tös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksi-

mielisesti. Edelleen puheenjohtaja totesi, että asiaa ei käsitellä, koska ei 

ole yksimielisyyttä asian ottamisesta käsittelyyn.  

 

Selostus 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 6.4.2016 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti 

nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen virka-

ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 
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Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  30.3.2016 6 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Kvalt 16 § Äänestysaluejaon muuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

Päätöshistoria  

Khall 14.3.2016 66 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kaaresuvannon äänestysalueen 

raja muutetaan liitteenä olevan kartan mukaisesti siten, että äänestysalueen 

eteläraja kulkee Nunasjoen uoman mukaisesti kohti pohjoista, jolloin Kutta-

sen, Kultiman ja Vähänivan kylät siirtyvät Kaaresuvannon äänestysalueeseen. 

Vastaavasti Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestysalueen raja siirtyy kartan 

mukaisesti.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kaaresuvannon äänestysalu-

een raja muutetaan liitteenä olevan kartan mukaisesti siten, että äänestys-

alueen eteläraja kulkee Nunasjoen uoman mukaisesti kohti pohjoista, jolloin 

Kuttasen, Kultiman ja Vähänivan kylät siirtyvät Kaaresuvannon äänestysaluee-

seen. Vastaavasti Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuun äänestysalueen raja siirtyy 

kartan mukaisesti.  

 

Selostus 

Unto Kultima on tehnyt 23.6.2015 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että 

Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikka muutetaan Karesuvannoksi Hetan sijasta. 

Kunnanhallitus on 11.9.2015 § 219 päättänyt valmistella asian kunnanhallituk-

selle ja edelleen valtuustolle. 

 

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhalli-

tuksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä 

äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 

jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. 

 

Vaalilain 9 § 2 momentin mukaan kunnan on ilmoitettava äänestysaluejaon muut-

tamista koskevasta valtuuston päätöksestä 30.4.2016 mennessä maistraatille, 

vuonna 2016 mainittu päivä osuu sunnuntaille, joten ilmoitus pyydetään teke-

mään 28.4.2016. 

 

Maistraatin ohjeen mukaan äänestysaluejaon rajojen muuttaminen tulee määri-

tellä piirtämällä kunnan paikkatieto-ohjelmassa uudet äänestysaluerajat. 

 

Enontekiön kunnassa on vuodesta 2013 lähtien ollut neljä äänestysaluetta: 

1. Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu 

2. Kaaresuvanto 

3. Kilpisjärvi 

4. Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi 

Liite  

1 Kartta  

Tiedoksi 

Maistraatti (ote) 
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Kvalt 17 § Vuonna 2015 tehdyt valtuustoaloitteet 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti merkitä aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tie-

doksi ja totesi vuoden 2015 valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi. 

 

Päätöshistoria  

 

Khall 14.3.2016 67 § 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden joh-

dosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuoden 2015 valtuustoaloitteet 

loppuun käsitellyiksi. 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden joh-

dosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa vuoden 2015 valtuustoaloitteet 

loppuun käsitellyiksi.  

 

Selostus  

Vuonna 2015 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet ja niiden johdosta on 

tehty seuraavat toimenpiteet: 

1.Pentti Mäkitalo on tehnyt 28.1.2015 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Enontekiön kunnassa on kyläyhdistyksiä, jotka kattavat koko toimintansa itse 

keräämillään varoilla.  

Esitän, että kunnanvaltuusto antaisi niille kyläyhdistyksille ”kylärahaa” 

toimintansa turvaamiseksi.  

Kylärahaa tulisivat saamaan ne kylät, joilla ei ole käytössä kunnan ylläpitä-

miä kiinteistöjä, kuten koulut liikuntahallit ym. Kylärahalla turvattaisiin 

kyläyhdistysten toiminta, esim.  Palojoensuussa. Palojoensuussa toiminta on 

vireää, mikä edistää terveyttä ja torjuu syrjäytymistä.  

Aloite koskee kaikkia kunnan kyliä, jotka täyttävät toimintakriteerit, eikä 

ainoastaan Palojoensuuta.                                         

Kylärahan voisi olla 1000- 3000 €/ vuosi/ kyläyhdistys.” 

 

Kunnanhallitus päätti 11.9.2015 ottaa valtuustoaloitteen sisältämän esityksen 

keskusteltavaksi talousarviota käsitellessään.  

Valtuusto on 14.12.2015 sisällyttänyt talousarvioon ja –suunnitelmaan 2016-

2018 kylärahan.  

 

2. Unto Kultima teki 23.6.2015 seuraavan suullisen valtuustoaloitteen: 

Kuttasen vaalipäivän äänestyspaikka muutetaan Karesuvantoon Hetan sijasta.  

 

Kunnanhallitus on 11.9.2015 § 219 päättänyt valmistella asian kunnanhallituk-

selle ja edelleen valtuustolle. 

Asia on parhaillaan 14.3.2016 kunnanhallituksen käsittelyssä ja menossa val-

tuustoon.  
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Kvalt 18  § Johtajasopimuksen hyväksyminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan johtajasopimuksen solmitta-

vaksi kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa sekä valtuuttaa kunnanhallituk-

sen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Enontekiön kunnan puolesta. 

 

Käsittely 

 

Birgitta Eira esitti, että erokorvauksen määrä tulisi olla 6+2 kuukauden 

palkkaa vastaava määrä, kuten edellisen vakinaisen kunnanjohtajan sopimukses-

sa. Esitystä ei kannatettu. 

 

 

Khall 30.3.2016 § 85 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan johtajasopimuksen solmittavaksi kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kans-

sa sekä valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopi-

muksen Enontekiön kunnan puolesta.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Antti Tonteri kannatti päätösehdotusta. 

Birgitta Eira esitti, että erokorvauksen määrä tulisi olla 6+2 kuukauden 

palkkaa vastaava määrä, kuten edellisen vakinaisen kunnanjohtajan sopimukses-

sa. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan johtajasopimuksen solmittavaksi kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kans-

sa sekä valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopi-

muksen Enontekiön kunnan puolesta.  

Selostus 

Kunnanjohtaja on virkasuhteinen johtava viranhaltija. Kunnanjohtajan tehtävät 

pohjautuvat kuntalakiin. Tarkemmin tehtävät pohjautuvat lähinnä kuntastrate-

giaan, hallintosääntöön sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätök-

siin.   

Kunnanjohtajan tehtävänä on kuntalain mukaan kunnanhallituksen alaisena joh-

taa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajalle 

kuuluu lisäksi vastuuta omistajaohjauksesta, konsernivalvonnasta sekä sisäi-

sestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä niiden operatiivisesta järjestä-

misestä. Kunnanjohtaja vastaa sopimusten hallinnan operatiivisesta järjestä-

misestä.  

Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- 

ja työehtosopimuksen perusteella. Ehdot on määritelty tyhjentävästi. Kunta-

johtajien työmatkat, vuosiloma, sairausloma, perhevapaat ja muut virkavapaat 

määräytyvät samoin kuin muillakin viranhaltijoilla. Näistä ei voida sopia 

johtajasopimuksissa. 
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Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja 

kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Johta-

jasopimus tulee laatia 1.6.2017 mennessä, ellei kunnassa tai kuntayhtymässä 

ole jo johtajasopimusta. Johtajasopimuksessa voidaan myös sopia kunnanjohta-

jalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. 

 

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kaikissa Suomen kunnissa otetaan käyt-

töön johtajasopimus jo ennen kuntalain velvoitetta.  

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyt-

tää poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa ja luoda keskinäistä luotta-

musta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimuksella tur-

vataan kuntajohtajalle onnistumisen edellytykset ja selkeytetään johtajan 

liikkumavaraa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä sovituilla pelisäännöillä 

ja menettelytavoilla voidaan tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmu-

kaista, ennustettavaa ja luotettavaa, yksinkertaistaa toimintaa monimutkai-

sissa tilanteissa sekä ennaltaehkäistä ristiriitoja. Johtajasopimuksella pa-

rannetaan myös kuntajohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia sekä 

varmistetaan, että kuntajohtajan asema säilyy hyvän työnantajapolitiikan eh-

dot täyttävänä myös ristiriitatilanteissa. Johtajasopimuksella mahdolliste-

taan osaltaan onnistumisen edellytykset sekä turvataan omalta osaltaan ammat-

titaitoisen johtajan pysyvyys ja motivaatio. 

Enontekiön kunnan ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen sopimukseen on kirjattu 

mm. kunnanjohtajan työn painopistealueet meneillään olevan valtuustokauden 

loppuun ja menettelytavat, joilla kunnanjohtajan työtä edistetään ja tuetaan. 

Tavoitteet määritellään vuosittain kehityskeskustelussa ja tavoitteet hyväk-

syy kunnanhallitus. Sopimuksessa on määritelty tapa, jolla työn tuloksia sekä 

yhteistyön ja luottamuksen toimivuutta arvioidaan sekä kuinka sopimusta tar-

kennetaan. 

Johtajasopimuksen valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton  ”Kuntajohtajan 

johtajasopimus – puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle”-opasta.  

 

Liitteenä on luonnos johtajasopimukseksi.  

 

Liite 

2  Johtajasopimus  

 

Tiedoksi 

Jari Rantapelkonen 
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Kvalt 19 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Ilmoitusasiat  

Vt. kunnanjohtaja toi tiedoksi tilinpäätöksen 2015 tuloksen ja siihen vaikut-

tavat asiat sekä totesi, että Ulla-Maija Syväjärven esille tuoma huoli kir-

jaston toiminnasta viedään sivistystoimelle.   

 

Valtuustoaloitteet 

Outi Kurkela jätti kirjallisena valtuustoaloitteen:  

”Hetan kirjasto/ kirjastoauton työntekijän virka 

Esitän Enontekiön valtuustolle, että perustettaisiin yhteinen monikielinen 

kirjastotyöntekijän virka, johon haettaisiin suomen, saamen, norjan tai ruot-

sin kielen taitoista osaajaa. Virka perustettaisiin Enontekiön kunnan kirjas-

tolle ja kirjastoautolle.  

Kirjastoauton työntekijä Berndita Fellman jää v. 2017 alusta eläkkeelle. An-

neli Aro on juuri eläköitynyt. Olisi mahdollista saada työntekijä Enontekiöl-

le, sellainen, jonka verotulot jäisivät kuntaan.  

Asia on jo hyvin ajankohtainen ja kiireellinen, koska nykyinen kirjastovir-

kailijoitten määrä ei riitä kattamaan sitä työpanosta ja kaikkea osaamista, 

jota kirjasto tarvitsee.” 

Ulla-Maija Syväjärvi kannatti aloitetta.  

 

Birgitta Eira jätti kirjallisena valtuustoaloitteen:  

”Kilpisjärven kylän jätteiden käsittelyn parantaminen 

Kilpisjärveltä on lähimmälle hyötyjäteasemalle 180 km ja jäteauto käy vain 

joka toinen vuosi. Hyötyjäteaseman kaukaisuus on aiheuttanut tilanteen, että 

hyötyjäteasemalle kuuluvia jätteitä viedään ympäristöön, molokkien läheisyy-

teen ja polttoon.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
     

30.3.2016  14-19   
  
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät   14, 15, 17, 19. 

 
  

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei  
saa hakea muutosta valittamalla: 

 
pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät     16, 18.     

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite   
pykälät      valitusaika 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun. 



Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen < 
 tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana 
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li-
säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 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 valitusajan päättymistä. 

 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 
 


