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Osallistujat

LÄSNÄ

MUU

Nimi
Mustonen Asko
Anttilainen Maiju
Huttunen Jorma
Kaituri Harri

Tehtävä
pj
jäsen
2. vpj
jäsen

Lisätiedot

Kuronen Riitta
Mutanen Jukka
Parikka Pauliina
Sahlsten Pauli
Tanskanen Raili
Vannas Hanna
Mustonen Tiina
Leminen Urpo

1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
valt. pj
valt. 1 vpj
valt. 2 vpj

Tuononen Jari
Hallikainen Heikki

kj./esittelijä
talous- ja
hallintojohtaja/
pöytäkirjanpitäjä

Poistui kokouksesta klo 19.50
§:n 45 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset
Asko Mustonen
Puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

Heikki Hallikainen
Pöytäkirjanpitäjä

§:t 26 - 45

Pöytäkirjan tarkastus
Maiju Anttilainen
Pöytäkirjantarkastaja

Jorma Huttunen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
01.03.2018 klo 10.00-14.00 kunnanvirastolla
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki Sirviö
apulaiskanslisti
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§ 26

26.02.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 26.02.2018 § 26
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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26.02.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Khall 26.02.2018 § 27
Ehdotus

Päätös
_________

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Maiju
Anttilaisen ja Jorma Huttusen.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
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Luottamushenkilöille haettavien Suomen Kuntaliiton kunnia-ja ansiomerkkien hakukriteerit
Khall 26.02.2018 § 28
Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia-ja ansiomerkkejä liiton jäsenkuntien ja
kuntayhtymien ansioituneille luottamushenkilöille sekä viranhaltijoille ja työntekijöille
tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta kunnallisesta toiminnasta tai kiitollisuuden
osoitukseksi huomattavista palveluista kuntien hyväksi.
Merkkien edellyttämistä palveluajoista, niiden myöntämisestä, hinnoista ja muista
yksityiskohdista päättää Kuntaliiton hallitus. Suomen Kuntaliiton kunnia-ja
ansiomerkkien säännöt liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää luottamushenkilöille haettavien Suomen Kuntaliiton
kunnia-ja ansiomerkkien hakukriteerit Polvijärven kunnassa seuraavasti:
Kultainen ansiomerkki
- 40 tai 30 vuoden toiminnasta luottamustehtävässä (luottamushenkilölle
30 vuoden kultaista ansiomerkkiä voidaan hakea kuitenkin 28 vuoden eli
seitsemän valtuustokauden toiminnasta). Ansiomerkkiä haetaan ko. kriteereillä
henkilöille, jotka ovat hakuhetkellä kunnan luottamustehtävissä.
Hopeinen ansiomerkki
- 20 vuoden toiminnasta luottamustehtävässä (luottamushenkilölle hopeinen
ansiomerkki voidaan hakea myös 16 vuoden (=4 valtuustokautta) toiminnasta.
Ansiomerkki haetaan ko. kriteereillä henkilöille, jotka ovat hakuhetkellä kunnan
luottamustehtävissä.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Suomen Kuntaliiton kunnia-ja ansiomerkkien säännöt

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 153
§ 51
§ 29
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12.06.2017
19.06.2017
26.02.2018

Jäsenen valitseminen Pauliina Parikan tilalle Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon
Khall 12.06.2017 § 153

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat
valitsevat edustajansa kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että
kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 3.500 asukasta kohti. Kullekin
edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Jäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja.
Polvijärven kunta valitsee yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille kummallekin
henkilökohtaisen varajäsenen.
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille kummallekin
henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 19.06.2017 § 51

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pauliina Parikka
Jyrki Kuikka

Jari Hyytiäinen
Päivi Walling

__________
Khall 26.02.2018 § 29
Pauliina Parikka on Polvijärven valtuustolle osoitetulla kirjeellään 7.2.2018 hakenut
eroa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä.
Kuntalain 76 §:n mukaan "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä
saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö".
Pauliina Parikka on aloittanut 5.2.2018 lukien työt Pohjois-Karjalan koulutuskuntaPöytäkirjan tarkastajat:
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12.06.2017
19.06.2017
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yhtymän palveluksessa, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kyseisen
kuntayhtymän toimielimiin.
Pauliina Parikka ilmoittaa jatkavansa edelleen Polvijärven kunnan luottamustoimissa.
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Pauliina Parikalle eron
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyystä ja esittää, että
valtuusto valitsee jäsenen hänen tilalleen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen johtajan viran täyttäminen
Khall 15.01.2018 § 9
Tekninen johtaja Jarmo Hakkarainen on irtisanoutunut virastaan 1.3.2019 alkaen.
Valtuusto on 13.12.2016 § 69 organisaatiomuutoksen yhteydessä päättänyt seuraavista
teknisen johtajan viran kelpoisuusehdoista:
Teknisen alan ammattikorkeakoulututkinto tai sitä vastaava aiempi opistoinsinöörin tai
teknisessä oppilaitoksessa suoritettu teknikon tutkinto ja hyvä perehtyneisyys alan
tehtäviin. Eduksi luetaan kunnallisalan tuntemus ja kokemus esimiestehtävistä.
Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja toimii teknisen toimialan
toimialajohtajana vastaten toimialan toiminnasta ja taloudesta.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan välittömässä
alaisuudessa olevien viranhaltijoiden, kuten teknisen johtajan, valitsemisesta.
Hallintosäännön 32 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka
tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 4 §:n mukaan hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus
on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.
Tavoitteena on, että kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja nimeää
haastatteluryhmän kokouksessaan 5.2.2018 ja tekee valinnan 26.2.2018.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi 1.2.2018 kello 15.00
mennessä. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä, TE-palveluiden verkkosivuilla (mol.fi) sekä
sanomalehti Karjalaisessa ja Outokummun seudussa.
Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy TS:n
mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Khall 05.02.2018 § 21
Kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville toimitetaan sähköpostilla yhdistelmä
hakijoista hakuajan päättymisen jälkeen.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän ja päättää ketkä hakijat kutsutaan
haastatteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
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Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Päätös
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Kunnanhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään kunnanhallituksen ja valtuuston
puheenjohtajiston, teknisen lautakunnan puheenjohtajan sekä kunnanjohtajan ja
talous- ja hallintojohtajan.
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Martti Kerkelän, Ari Soikkelin ja Pertti
Tanskasen.

_________
Khall 26.02.2018 § 30
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Tiina Alho, Jorma Astikainen, Juha Fadjukoff,
Marko Härkönen, Tero Kaltiainen, Martti Kerkelä, Seppo Kosonen, Olli Kukkonen, Mikko
Kupiainen, Mika Kärkkäinen, Urpo Lehikoinen, Reijo Matilainen, Anne Mutanen, Kari
Puustinen, Juhani Pölönen, Kyösti Rasinmäki, Jaakko Rintamäki, Ari Soikkeli, Pertti
Tanskanen ja Ari Turunen.
Kunnanhallituksen kokoukseen osallistuneilla on jo 5.2.2018 kokouksessa ollut
käytettävissään yhdistelmä hakijoista ja hakemukset ja ne ovat käytettävissä myös tässä
kokouksessa. Hakijoista on laadittu ansiovertailu.
Haastattelut on pidetty 14.2.2018. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Ari Soikkelin
valitsemista teknisen johtajan virkaan.
Ari Soikkeli on hakemusten, koulutuksen, työkokemuksen sekä henkilökohtaisia
ominaisuuksia koskevan kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein hakija.
Ari Soikkelilla on virassa vaadittava koulutus ja vaadittu hyvä perehtyneisyys alan
tehtäviin, joka on hankittu työskentelemällä vastaavana mestarina eri kokoisilla
työmailla vuoteen 2013 saakka, rakennustarkastajana 1.4.2014 lukien,
kiinteistöpäällikkönä 1.7. 2017 lukien ja vs. teknisenä johtajana 1.8.2017 lukien, mistä
ajankohdasta lähtien hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet myös rakennustarkastajan ja
kiinteistöpäällikön tehtävät. Hänellä on siten myös eduksi luettavat kunnallisalan
tuntemus ja kokemus esimiestehtävistä.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan viranhaltijan ja työntekijän palkkauksesta päättää se
viranomainen, joka ottaa viranhaltijan tai työntekijän palvelukseen.
Kunnanhallitus on 26.6.2017 § 175 päättänyt, että teknisen johtajan tehtäväkohtainen
palkka on 1.6.2017 lukien 4.200 euroa kuukaudessa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää valita teknisen johtajan virkaan 1.3.2019 lukien Ari Soikkelin.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiinteistö Oy Polvijärven Liikekeskuksessa olevien varastotilojen ostaminen arkistotiloiksi
Khall 26.02.2018 § 31
Aki Pietarinen on tarjonnut Polvijärven kunnalle ostettavaksi K. Oy Polvijärven
Liikekeskuksessa olevat varastotilat nrot 3 ja 4 yhteensä 32 m2 hintaan 10.000 euroa ja
nron 6 pinta-alaltaan 40 m2 varastohyllyineen hintaan 24.000 euroa, eli kauppahinta
olisi yhteensä 34.000 euroa.
Tila nro 6 on rakennettu arkistotilaksi ja siinä on metalliset liukukiskoilla olevat
arkistohyllyt. Tilan laipiossa olevat muoviset viemäriputket tulee eristää
arkistomääräysten mukaisiksi. Pienemmistä tiloista toinen on mahdollista muuttaa
arkistotilaksi eristämällä tilan laipiossa olevat muoviset viemäriputket
arkistomääräysten mukaisiksi ja uusimalla tilaan johtava ovi palonkestäväksi. Taloyhtiö
tulee huolehtimaan putkien eristämisestä kustannuksellaan.
Kunnantalolla sijaitseva arkisto on mahdollista sijoittaa ko. tiloihin.
Hallintosäännön mukaan osakkeiden ostaminen on kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan
kuuluva asia valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Niitä ei ole tällaista
tapausta varten etukäteen vahvistettu.
Vuoden 2018 talousarviossa on kunnanhallituksen investointiosassa 30.000 euron
määräraha ATK- ja arkistotilojen järjestelyyn. Maan hankintaan on varattu 100.000
euroa.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunta hyväksyy tarjouksen tilojen 3, 4
ja 6 osalta ja ostaa ne kunnan omistukseen yhteishintaan 34.000 euroa.
Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että määräraha osakkeiden hankintaa
varten siirretään 30.000 euron osalta ATK- ja arkistotilojen järjestelyihin varatusta
investointirahasta ja 4.000 euron osalta maan hankintaan varatusta määrärahasta.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorten kesätyöpaikat 2018
Khall 26.02.2018 § 32
Polvijärven kunnan talousarvioon sisältyy nuorten kesätöitä varten 33.713 euron
määräraha.
Nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä on suunniteltu noudatettavan seuraavia
menettelytapoja:
Ikäryhmät sekä määritelyt:

v. 1999-2002 syntyneet polvijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka jatkavat
opintojaan syksyllä 2018 ja jotka eivät ole saaneet muuta työtä

em. ikäryhmään kuuluvat työttömyysturvan ulkopuolella olevat polvijärveläiset,

em. ikäryhmään kuuluvat polvijärveläiset nuoret, jotka eivät ole saaneet
muualta työtä vähintään kahdeksi viikoksi,

kesätöitä voivat hakea myös nuoret, joilla oppivelvollisuus tulee suoritettua
toukokuun 2018 loppuun mennessä, mutta täyttävät 16 vuotta vasta sen jälkeen
v. 2018
Työaika:

6 h/vrk 5 arkipäivänä viikossa
Työsuhteen kesto:

työsuhde 10 työpäivää. Työn suorittamisen ajankohta on touko-elokuu 2018
Palkkaus:

30,00 euroa/työpäivä
Työkohteet:

kunta järjestää työkohteita yrityksiin ja yhteisöihin sekä yksityishenkilöille,

kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa
Työvoimasta perittävä korvaus:

yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä laskutetaan 36,00 euroa/6h/työpäivä/hlö
Hakeminen:

työpaikat julistetaan haettavaksi paikallislehdessä, kuntarekryssä, kunnan
nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaistavalla ilmoituksella.

hakuaika torstai 2.5.2018 mennessä

määrärahalla työllistetään noin 80 nuorta. Valituksi voi tulla vain yhteen
kesätyöpaikkaan.

kesätyöpaikkaa ei osoiteta lähisukulaisen luo omaan yritykseen/kotiin.
Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevat periaatteet nuorten kesäaikaisessa
työllistämisessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
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§ 32

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

26.02.2018
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Lampirannan ranta-asemakaavan kumoaminen
Khall 26.02.2018 § 33
Kyseessä on Lampirannan ranta-asemakaavan kumoaminen. Kumoamisen seurauksena
alueen maankäyttöä tulee ohjaamaan alueella voimassa oleva Sotkuman osayleiskaava.
Yleiskaava ohjaa alueen rakentamista ajantasaisemmin kuin vanhentunut
ranta-asemakaava.
Sotkuman osayleiskaavassa osoitetussa merkinnässä (rak => yk) todetaan; "Rajatulla
alueella voimassa oleva ranta-asemakaava voidaan maanomistajien toimesta
haluttaessa kumota. Tällöin alueen maankäyttöä ja rakennuslupamenettelyjä ohjaa
yleiskaavakartalla esitetty ratkaisu."
Hallintosäännön 8 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee mm. muut maankäyttö- ja
rakennuslaissa mainitut asiat, ellei niiden ratkaisemista ole säädetty tai määrätty jonkin
muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.
Kaavan kumoamiseen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää kumota Lampirannan ranta-asemakaavan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lampirannan ranta-asemakaavan kumoaminen
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Elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteiden tarkistaminen maksullisen lomituksen tuen
osalta
Khall 05.02.2018 § 23
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu elinkeinotoimintaan yhteensä 251 000 euroa,
josta elinkeinotoiminnan kehittämiseen 229 150 euroa liitteen mukaisesti.
Elinkeinojen kehittämismäärärahaa käytetään mm. maatilatalouden kehittämiseen,
Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön (111 676 euroa), Joensuun seudun
Leader-ohjelman toteuttamiseen (15 000 euroa), hankkeisiin, pienyritysavustuksiin,
matkailu- ja tonttimarkkinointiin sekä messuihin.
Valtuusto on hyväksynyt elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet
talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnanhallitus voi tarvittaessa tarkentaa
käyttöperusteita.
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavat elinkeinojen kehittämismäärärahan
käyttöperusteet:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Pienyritysavustuksiin osoitetusta 30 000 euron määrärahasta voidaan avustaa
yrityksiä koulutuskustannuksissa, opasteiden, esitteiden tai nettisivujen
laadinnasta aiheutuvissa kustannuksissa, liiketoiminnan kehittämiseen tai
markkinointiin liittyvissä messu- ja näyttelykuluissa sekä patentointi ja
tuotesuojauskustannuksissa.
Koulutuskustannuksiin myönnetään yrittäjän tai toimivan johdon koulutuksiin
avustusta enintään 50 % kustannuksista, enintään 300 euroa henkilöä ja
koulutusta kohden vuodessa. Muun henkilöstön koulutuskustannuksista korvataan
50 % yrityksen ulkopuolelta ostamista koulutusmenoista korkeintaan 500 euroa
yritystä kohden vuodessa. Koulutuskustannuksista huomioidaan ainoastaan
seminaari-, koulutus- ja kurssimaksut, ei esimerkiksi matkoja tai muita välillisiä
kustannuksia.
Yritysten opasteiden hankintaan avustusta myönnetään enintään 50 %
kustannuksista, enintään 500 euroa yritystä kohden vuodessa.
Nettisivujen tai yritysesitteiden hankintaan avustusta myönnetään enintään 50 %
kustannuksista, enintään 850 euroa yritystä kohden vuodessa.
Yrityksen markkinointiin tai toiminnan kehittämiseen liittyvistä messu- ja
näyttelykuluista maksetaan avustusta enintään 50 %, enintään 1.500 euroa
yritystä kohden vuodessa. Yritysten messu -ja näyttelykuluista korvataan vain
messujen ja näyttelyiden osallistumismaksut, jotka kohdistuvat osastojen vuokriin
ja osastoilla tarvittaviin järjestäjän tarjoamiin palveluihin, esimerkiksi pöytiin,
valoihin tai vastaavaan. Avustusta ei myönnetä yrityksen normaaliin toimintaan
kuuluviin tori- tai markkinapaikkamaksuihin.
Patentointi -ja tuotesuojauskustannuksista maksetaan avustusta 50 %,
enintään 850 euroa yritystä kohden vuodessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 23
§ 34

3/2018
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05.02.2018
26.02.2018

Edellä mainittujen avustusten saajilta edellytetään Y-tunnusta. Tuki on de minimis
–tukea. Tukea ei myönnetä, mikäli yritys saa muuta julkista tukea kyseiseen toimintaan.
Etusijalle asetetaan yritykset, joiden tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen.
Avustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja avustukset maksetaan
määrärahojen puitteissa kuitteja vastaan. Vuoden 2018 kuitit tulee toimittaa
maksatukseen viimeistään 15.1.2019.
Muihin hankkeisiin varatusta 9 000 euron määrärahasta voidaan maksaa avustusta
myös yrittäjäksi aikovien yksityishenkilöiden koulutuskustannusten avustamiseen.
Hakemuksen yhteydessä tulee esittää uskottava liiketoimintasuunnitelma sekä selvitys
siitä miten koulutus tukee mahdollista yrittäjyyttä.
Muilta osin elinkeinojen kehittämismäärärahaa voidaan käyttää esimerkiksi kunta- ja
tonttimarkkinointiin sekä kunnan tapahtumien järjestämiseen toimivaltaisen
viranomaisen päätöksellä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Khall 26.02.2018 § 34
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt liitteenä olevan kirjeen, jonka mukaan
kuntien tulee EU-säädösten vuoksi harkita lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien
myöntämistä niiden takaisinperintämahdollisuuden vuoksi.
Kunnan tuki maksullisen lomituksen käyttämiseen on vuoden 2018 talousarviossa
arvioitu yhteensä 8.800 euron suuruiseksi.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että elinkeinojen kehittämismäärärahaan kuuluva kunnan tuki
maksullisen lomituksen käyttämiseen lopetetaan ja vastaava tuki kohdennetaan
vuodesta 2018 lähtien muuhun maatilatalouden kehittämiseen seuraaviin kohteisiin:
1. Nautatiloilta edellytettävään terveydenhuoltosopimukseen (Naseva), 100 euroa/tila
2. Kunnan tuki jalostussuunnitteluun on aiemmin ollut 40 %, se nostetaan 50 %:iin.
Edellä mainituilla kohdentamisilla arvioidaan talousarvion mukainen tukimäärä 8.800
euroa tulevan käytetyksi talousarvion suuruisena.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet
TA 2018 esitys vuoden 2018 elinkeinojen kehittämismääräahan
käyttöperusteiksi

POLVIJÄRVEN KUNTA
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§ 35
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Kuntalaisaloite Välitien päällystämisestä
Khall 26.02.2018 § 35
Tuija Hirvonen on jättänyt 21.5.2017 päivätyn 63 henkilön allekirjoittaman
kuntalaisaloitteen Välitien päällystämisestä.
Kunnanhallitus on 21.8.2018 lähettänyt aloitteen teknisen lautakunnan lausunnolle ja
käsiteltäväksi investointisuunnitelman yhteydessä.
Välitien päällystäminen on huomioitu vuoden 2018 talousarvioon sisältyvässä
investointisuunnitelmassa siten, että vuoden 2018 talousarviossa on hankkeen
suunnittelumääräraha 30.000 euroa ja rakentaminen 720.000 euroa sisältyy
rakentamisohjelmaan vuodelle 2019.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa aloitteen edenneen edellä mainitulla tavalla.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuija Hirvonen kuntalaisaloite 210517

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 36
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Valtuustoaloite terveysaseman ilmoittautumispisteen varustamisesta
Khall 26.02.2018 § 36
Valtuuston kokouksessa 19.6.2017 jätettiin valtuustoaloite terveysaseman
ilmoittutumis- / ajanvarauspisteen varustamisesta niin, että yksityisyyden suoja
turvataan.
Lisäksi pyydettiin kehittämään asiakkaan kutsujärjestelmää siten, että asiakasta ei
tarvitse huutaa nimellä.
Asiaa on käsitelty Siun sote -neuvottelukunnassa. Kunta on järjestänyt terveysasemalla
asiointitilat ovelliseen huoneeseen pääsisäänkäynnin viereen. Entisen asiointitiskin
viereen on tehty uusi oviaukko, jolla on saatu yksi lisähuone terveysaseman käyttöön.
Kunta on tehnyt kuntaa koskevat aloitteen mukaiset toimenpiteet ja siitä eteenpäin
tehtävät toimenpiteet kuuluvat Siun soten toimintaan.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi asiassa tehdyt toimenpiteet.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 37

3/2018
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Valtuustoaloite toimistotilojen ja kuntalaisten kokoontumistilojen rakentamisesta
Khall 26.02.2018 § 37
Valtuuston kokouksessa 6.11.2017 jätettiin valtuustoaloite siitä, että valtuusto alkaisi
toimenpiteisiin toimistotilojen rakentamiseksi. Tähän rakennukseen voitaisiin rakentaa
kunnan arkiston uudet määräyksiä vastaavat tilat sekä kuntalaisille käyttötiloja.
Aloitteessa toivottiin rakennuksen sijoittamista y-kortteliin.
Kunnan rakentamisohjelma vuosille 2018 - 2020 on yhteensä n. 13 milj. euroa.
Rakentamisohjelma ei sisällä uusia toimisto- ja kokoontumistiloja. Kunnan käytössä on
riittävä määrä toimistotiloja ja lisäksi yksityisten omistajien hallinnassa on
toimistotiloja, joita kunnan on mahdollisuus vuokrata tai ostaa.
Kokouksen esityslistalla on arkistotilojen ostaminen kunnalle. Kyseisiin tiloihin on
mahdollista sijoittaa kunnantalolla oleva arkisto.
Kokoontumistilojen varaaminen ollaan muuttamassa sähköisesti tapahtuvaksi, jolloin
niiden käyttö tehostuu. Peruskorjauksen jälkeen on Vapaa-aikatalon kahviota
mahdollisuus käyttää nykyistä paremmin kokoontumistilana. Lisäksi koulukeskuksen
ruokala on käytettävissä kokoontumistilana.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että uusien toimisto-, arkisto- ja kokoontumistilojen
rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan asiassa edetään edellä olevan
mukaisesti.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana ilmoitti Pauli Sahlsten olevansa edelleen samaa mieltä kuin
aloitteessa todetaan ja esitti, että kunnan tulee käynnistää uusien Y-kortteliin
sijoitettavien toimisto- ja kokoontumistilojen sekä senioritalon suunnittelu, jotta
suunnitelmat ovat valmiina silloin kun tilojen rakentaminen vuosien kuluttua alkaa.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että Pauli Sahlstenin tekemää esitystä ei
ole kannatettu, joten se raukeaa.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 38
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Valtuustoaloite infotaulun hankkimisesta uuden linja-autoaseman läheisyyteen
Khall 26.02.2018 § 38
Valtuuston kokouksessa 6.11.2017 jätettiin valtuustoaloite kosketusnäytöllä varustetun
interaktiivisen infotaulun hankkimisesta uuden linja-autoaseman läheisyyteen.
Torialueen suunnittelun yhteydessä on linja-autoasema siirtymässä lähelle toria.
Infotaulun sijoittaminen on mahdollista kytkeä osaksi torialueen suunnittelua. Taulu
palvelee linja-automatkustajia ja kuntalaisia sillä on käyttöä torilla järjestettävien
tilaisuuksien, mm. Polvijärvi-päivien yhteydessä. Taulun kustannukset ovat muutama
tuhat euroa.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että infotaulun hankkiminen huomioidaan torialueen
suunnittelun yhteydessä.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 39
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Valtuustoaloite auditorion varustamisesta kiinteillä sähköpistorasioilla
Khall 26.02.2018 § 39
Valtuuston kokouksessa 13.12.2017 jätettiin valtuustoaloite auditorion varustamisesta
kiinteillä sähköpistorasioilla sähköisten laitteiden lataamista varten.
Auditoriossa on mahdollista tehdä aloitteen mukaiset työt, mutta sähkötyöt vaatisivat
auditorion rakenteiden aukaisemista. Luottamushenkilöiden käytössä olevat laitteet
sallivat pitkänkin kokouksen ilman laitteiden lataamista.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että auditoriossa ei lähdetä tekemään sähköremonttia
pelkästään laitteiden lataamista varten.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuustoaloite nro 1 13122017

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 40
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Valtuustoaloite Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan allekirjoittamisesta
Khall 26.02.2018 § 40
Valtuuston kokouksessa 13.12.2017 jätettiin valtuustoaloite Eurooppalaisen tasa-arvon
peruskirjan allekirjoittamisesta sekä toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta.
Kunnanhallitus on hyväksynyt henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
vuosille 2017-21. Valtuustoaloite koskee palveluiden ja päätöksenteon tasa-arvoa.
Ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että kunta edistää toiminnassaan ja päätöksenteossaan
tasa-arvon toteutumista. Kunnassa on laadittu henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma.
Kunnanhallitus katsoo, että erillisen asiakirjan allekirjoittaminen ei sinällään lisää
tasa-arvon toteutumista palveluissa ja päätöksenteossa, vaan tärkeintä on ottaa
tasa-arvokysymykset huomioon jokapäiväisessä toiminnassa.
Tästä syystä kunnanhallitus edistää tasa-arvon toteutumista ilman erillisen asiakirjan
allekirjoittamista.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuustoaloite 2 13122017

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 41
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Nuorisovaltuuston aloite linja-autovuorojen saamiseksi Polvijärven ja Outokummun välille
Khall 26.02.2018 § 41
Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen, jonka mukaan Polvijärven ja Outokummun välille
tulisi saada linja-autovuoroja.
Valtio, eli Ely-keskus ostaa nykyisin linja-autovuoroja ainoastaan kuntien
keskustaajamien ja Joensuun välille. Muiden kuntakeskusten väliset vuorot ja kuntien
sisäiset vuorot ovat kokonaan kuntien itsensä kustannettavia eikä valtio niihin osallistu.
Polvjärven ja Outokummun välillä oli aikoinaan Ely-keskuksen ostamia vuoroja, jotka
lopetettiin valtion vähentäessä joukkoliikenteen rahoitustaan ja koska ko. vuoroissa oli
vain vähän matkustajia. Valtion rahoitus on niistä ajoista edelleen vähentynyt ja esim.
Polvijärvi-Outokumpu välille loppunut kokonaan. Mikäli vuoroja hankitaan, tapahtuu
hankinta kokonaan kunnan/kuntien omalla rahoituksella.
Liikennöitsijältä on pyydetty arviota yhden linja-autovuoron hinnasta Polvijärven ja
Outokummun välille. Arviossa on otettu huomioon opiskelijoiden liikennöinti
ammattiopistolle aamuisin (perillä klo 8.00) ja opiskelijoiden paluu iltapäivällä.
Lähtö olisi Polvijärveltä 6.55 ja saapuminen ammattiopistolle 7.30. Outokummusta
auto palaa saman tien Polvijärvelle ja tuo Horsmanahon koululaiset tullessaan.
Iltapäivällä auto ottaa Horsmanahon suunnan koululaiset klo 15.05 ja vie koululaiset
kotiin. Sitten auto jatkaa Outokumpuun ja lähtee ammattiopistolta 16.10. Polvijärvelle
tuloaika on 16.45.
Polvijärven koulupäivinä ajettuna ns. bruttokorvaus olisi noin 40.000 euroa vuodessa.
Siitä vähennetään matkustajilta perityt maksut. Waltti-tuotteet eivät vuoroon kävisi,
koska Waltti-tuotteita on vaikea saada siihen järjestelmään mukaan. Vuorolla voisi
maksutapana olla käteismaksu tai esim. liikennöitsijän omia lipputuotteita tai
matkahuollon opiskelijatuotteita.
Edestakaisin ajettuna edellä mainitut aikataulut ovat edullisin edestakaisin
järjestettävissä oleva liikennöinti, koska se sopisi yhdistää Horsmanahon suunnan
koulukyyteihin ja nykyisen liikennöitsijän auto- ja kuljettajakiertoon. Vuosikustannus
40.000 euroa olisi muina kellonaikoina suurempi ja 40.000 euron kustannus kertaantuu
mikäli reittiä ajetaan useamman kerran päivässä.
Polvijärven kunnan vuoden 2018 talousarviossa ei ole varauduttu kunnan omien
lisävuorojen ostamiseen. Polvijärven ja Joensuun välisiäkin vuoroja on jouduttu
vähentämään, koska Ely-keskukselle joukkoliikenteen hankintaan osoitettu valtion
rahoitus on vähentynyt.
Ehdotus

Kunnanhallitus kiittää nuorisovaltuustoa aktiivisuudesta, mutta joutuu toteamaan, että
kunnan ei ole mahdollista järjestää Polvijärven ja Outokummun välisiä vuoroja niiden
suurten kustannusten vuoksi ja koska valtio ei osallistu kustannuksiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 41

3/2018

26.02.2018

Kunta on valmis selvittämään Outokummun kanssa vielä muita vaihtoehtoja.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite kuntalisän maksamisesta yksityisen perhepäivähoidon tukemiseksi
Khall 26.02.2018 § 42
Valtuuston kokouksessa 6.11.2017 jätettiin valtuustoaloite siitä, että viranhaltijat
selvittävät mahdollisuutta ja vaihtoehtoja kotihoidon kuntalisän maksamisesta
yksityisen perhepäivähoidon tukemiseksi.
Kunnanhallitus on lähettänyt asian varhaiskasvatusvastaavan valmisteltavaksi ja
sivistyslautakunnalle lausunnolle.
Kuntalisän käyttöönotto vaatisi määrärahoja, joita ei ole vuoden 2018 talousarviossa.
Asiaa valmistelevien sivistystoimen viranhaltijoiden mukaan asia on tarkoitus käsitellä
vuoden 2019 talousarvion yhteydessä.
Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi asian tämän hetkisen tilanteen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:

POLVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 43
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Toripaikkamaksut vuonna 2018
Khall 26.02.2018 § 43
Toripaikoista on useiden vuosien ajan peritty seuraavat maksut:
 10 euroa/päivä
 90 euroa/kesäkausi käsittäen ajan 1.5.–30.9.
 135 euroa/kalenterivuosi
 135 euroa/koko tori yhdeksi markkinapäiväksi sisältäen sähkön ja veden – sähkö
2 euroa/päivä
Kaikki edellä mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toripaikkamaksua ei ole peritty
polvijärveläisiltä, jotka myyvät itse kasvattamiaan tai valmistamiaan tuotteita eikä
yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Toripäivien valvonta- ja hoitotehtäviä sekä
toripaikkamaksujen keräämistä hoitaa tällä hetkellä Lions Club Polvijärvi. Nykyinen
sopimuskausi päättyy 31.5.2018, mutta Lions Club on valmis jatkamaan yhteistyötä.
Polvijärven tori on remontissa kesä-heinäkuussa, joten tämän vuoden
toripaikkamaksuja on syytä harkita uudelleen. Torikatokselle katsotaan kesän ajaksi uusi
paikka, jossa myyjät voivat toimia torin remontin aikana. Yhtenä vaihtoehtona on tullut
esille vanhan kunnantalon parkkipaikka. Monet kunnat ovat luopuneet kokonaan
torimaksujen keräämisestä, koska niistä saatava tuotto on hyvin pieni ja maksujen
keräämisestä aiheutuu kustannuksia.
Polvijärvi-päivien aikana toritapahtuma järjestetään koulun piha-alueella.
Polvijärvi-päivien aikana mahdollisesti perittävät myyntipaikkamaksut on syytä
määritellä erikseen. Polvijärvi-päivien suunnittelua varten on nimetty erillinen
työryhmä, joka miettii myös myyntipaikkamaksuja. Tarkoituksenmukaista lienee, että
tulevana kesänäkään paikallisilta myyjiltä ja yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ei peritä
maksua myyntipaikasta, vaan mahdollistetaan mahdollisimman monien osallistuminen
tapahtumaan.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että toripaikkamaksuja ei vuonna 2018 peritä lainkaan, ja että
torin remontin aikana väliaikaisena myyntipaikkana toimii vanhan kunnantalon
parkkipaikka.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Khall 26.02.2018 § 44
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta
saapuneet päätökset ja kirjelmät:
1. Viranhaltijapäätöksiä
talous- ja hallintojohtajan päätös § 1/2018
teknisen toimen kanslistin päätökset §:t 2-6/2018
2. Muuta
käteiskassatilitys 14.2.2018

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat
Khall 26.02.2018 § 45
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Harri Kaituri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.50.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
28-29, 31, 35, 38, 42, 45

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
26-27, 30, 32-34, 36-37, 39-41, 43-44

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven kunnanhallitus
Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimitta-m
inen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät
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päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan
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