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Paikka Kulttuuritalo Orrela

Aika 28.04.2015  klo  18.30  - 19.57

Saapuvilla olleet jäsenet
Lehtimäki Esko, puheenjohtaja
Erlands Kaj
Harjula Irma
Heikkilä Ville
Heinola Arto
Kaleva Paula
Ketomäki Jaakko
Kiviluoma Jarmo
Kiviluoma Juha-Matti
Koivu Anneli, poissa
Koski Sauli
Leppäniemi Jukka
 Mäntylä Anu, poissa
 Mäntysaari Matti

Nevanperä Toni
Palonen Juha, poissa
Panttila Eliisa
Ranta-Muotio Aulis
Riippi Johanna
Rinta-Uppa Simo
Ristiluoma Osmo
Sippola Eija
Tamsi Sakari
Tuisku Minna-Liisa
Uusitalo Kari
Viljanmaa Veikko
Åkerblad Irma
Tapanainen Erkki, varavaltuutettu
Nisula Harri, varavaltuutettu
Saarikoski Jorma, varavaltuutettu

Muut saapuvilla olleet Nummela Veli, kunnanjohtaja
Niemi Pauliina, sivistysjohtaja
Lähde Marko, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 20 - 28

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastetaan maanantaina 4.5.2015 klo 11. Pöytäkirjan tarkastajaksi
valittiin Eliisa Panttila ja Aulis Ranta-Muotio.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Esko Lehtimäki
puheenjohtaja

Marko Lähde
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva  4.5.2015

Eliisa Panttila Aulis Ranta-Muotio

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan kunnanvirastossa  5.5.2015

Marko Lähde, pöytäkirjanpitäjä
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 20 §

Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen

Dnro D/104/00.02.00/2015

Kvalt 20 § Kuntalain 54 §:n 4 momentin mukaan

"Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64
§:ssä säädetään."

Kuntalain 64 §:n mukaan

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättä-
mällä tavalla."

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan

“Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk-
sessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annet-
tava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsus-
sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.”

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan

“Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuk-
set valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

  Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi-
mitetaan.”

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan

“Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asias-
ta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voi-
daan jättää myös kunnanvirastoon.

  Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai es-
teellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain
11 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu.

  Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnä-
oloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.”

Kunnanvaltuusto on 28.1.2013/§ 12 päättänyt, että kunnanvaltuuston koko-
uksesta annetaan yleisesti tieto kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun
lisäksi Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla.

Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululla ja internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla sekä Tejukassa keski-
viikkona 22.4.2015. Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty säh-
köisessä muodossa kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 20 §

läsnäolo- ja puheoikeus, tiistaina 21.4.2015. Esityslista julkaistaan myös
Teuvan kunnan www-sivuilla.

Kuntalain 58 §:n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Ehdotus: Avataan kokous, suoritetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset
poissaolot ja kutsutaan tarvittaessa varavaltuutetut sekä todetaan, onko ko-
kous laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 24 valtuutettua. Valtuutetut Anneli
Koivu, Anu Mäntylä ja Juha Palonen olivat ilmoittaneet esteistään.

Kunnanvaltuusto hyväksyi poissaoloesteet. Anneli Koivun sijaan kutsuttiin
varavaltuutettu Jorma Saarikoski, Anu Mäntylän sijaan kutsuttiin varaval-
tuutettu Erkki Tapanainen ja Juha Palosen sijaan varavaltuutettu Harri Ni-
sula.

Puheenjohtaja totesi näin ollen valtuuston olevan täysilukuinen sekä lailli-
nen ja päätösvaltainen.
__________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 21 §

Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä

Dnro D/104/00.02.00/2015

Kvalt 21 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei
valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kuntalain 63 §:n mukaan

  “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen lii-
tettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakol-
ta ilmoitettu.”

Kunnanvaltuusto on 28.1.2013/§ 12 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjan
kuntalain 63 §:ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanviras-
tossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Kunnanvirastossa
tapahtuvan nähtäväpidon lisäksi pöytäkirja saatetaan yleisesti nähtäväksi
(julkistetaan) tarkastamisen jälkeen Internetissä Teuvan kunnan www-
sivuilla.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 4.5.2015 klo 11 ja pidetään kokous-
kutsun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanviras-
tossa tiistaina 5.5.2015. Tarkastusvuorossa ovat Eliisa Panttila ja Aulis
Ranta-Muotio.

Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eliisa Panttila ja Aulis Ranta-
Muotio.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 22 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Dnro D/104/00.02.00/2015

Kvalt 22 § Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestyk-
seksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 23 §

Maa-alueen ostaminen Reino Pietilältä

Dnro D/116/10.00.01.00/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 20.4.2015 § 99

Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 99 §
20.4.2015 Teuvan kunnan tonttivaranto Äystöllä on loppumassa. Kunnan edustajat

ovat käyneet maanhankintaneuvotteluja Reino Pietilän edunvalvojan Jussi
Mäntysaaren kanssa.

Käytyjen keskustelujen perusteella Jussi Mäntysaari on tarjonnut kunnalle
10,85 hehtaarin suuruista määräalaa tilasta 846-407-68-2 yhteishintaan
152 746 euroa. Alueesta viljelysmaata on 4,15 ha ja metsämaata 6,70 ha

Asiasta on keskusteltu kunnanhallituksen iltakoulussa 16.2.2015.

Myyjä on toimittanut 26.3.2015 tarkennetun tarjouksen, jonka mukaan alu-
een kauppahinnaksi muodostuu 142 371,00 euroa.  Lopullisen kaupan Rei-
no Pietilän osalta hyväksyy tai hylkää holhousviranomainen

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk-
syy liitekartassa esitetyn  noin 10,85 ha:n maa-alueen oston Reino Pietilältä
hintaan 142 371 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Kvalt 23 §
28.4.2015 Eliisa Panttila esitti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa, että ostetta-

van maa-alueen hintaa tulisi neuvotella alaspäin, minkä jälkeen valtuusto
ottaisi asian käsittelyyn uudestaan.

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, jonka aikana mm. Paula Kaleva, Jukka
Leppäniemi ja Matti Mäntysaari pitivät ryhmäpuheenvuorot.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty ryhmäesitys asian käsittelyn kes-
keyttämisestä, asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityk-
sen: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa, ja ne
jotka kannattavat asian käsittelyn keskeyttämistä, äänestävät ei. Suorite-

Liite nro 1 tussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Liite.

Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen äänin 21-6, että asian käsittely
jatkuu.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen hyväksyä maa-
alueen oston.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 24 §

Lisämäärärahan myöntäminen LLKY:lle vuoden 2014 talousarvioon

Dnro D/305/02.02.00/2013

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 30.3.2015 § 83

Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 83 §
30.3.2015 Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2014 LLKY:n 855 561 euron lisämäärära-

haesityksen vuoden 2014 sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kattami-
seksi. Yhteistoimintalautakunta perusteli lisämäärärahaesitystään seuraa-
vasti:

Teuvan osalta tarve johtuu sosiaalipalveluissa lastensuojelun, mielenterve-
yskuntoutujien ja kehitysvammapalvelujen tarpeiden kasvusta. Hoidossa ja
hoivassa ylitystä on tapahtunut osastohoidossa (akuutti ja kuntoutusosasto)
ja pääosin ikäihmisten palveluissa kuten kotihoidossa, omaishoidon tuessa
ja Henriikkakodissa. Sijoituksia on jouduttu tekemään myös kunnan ulko-
puolisiin yksiköihin ilman budjetoitua määrärahaa. Erikoissairaanhoidon yli-
tykseksi on arvioitu 200 000 euroa. Teuvan osalta kunnan antamat raamit
ovat vuosittain olleet erittäin niukat olemassa olevaan palvelutarpeeseen ja
kustannustasoon nähden, mistä saattaa seurata tahallista alibudjetointia,
vaikka tehtävät ovat lakisääteisiä ja joihin asiakkaalla on subjektiivinen oi-
keus ja vaikka palvelut tulee yhteistoiminta-alueella järjestää tasapuolisesti.

Hyväksytty lisämääräraha ei riitä kattamaan kaikkia vuonna 2014 Teuvalle
kohdistuvia sosiaali- ja terveysmenojen kustannuksia. Kauhajoen yhteis-
toimintalautakunta on tästä johtuen kokouksessaan 3.3.2015 esittänyt, että
Teuvan kunta myöntäisi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin lisä-
määrärahaa vielä 744 957,42 euroa.

Teuvan kunnan kustannukset jo myönnetyn lisämäärärahan jälkeen ylittyi-
vät sosiaalipalveluissa 172 024 euroa, hoidon ja hoivan palveluissa
251 272 euroa ja erikoissairaanhoidossa 356 768 euroa. Ympäristöpalve-
luiden alitus oli 35 106 euroa. Täten ylitys on yhteensä 744 957 euroa. So-
siaalipalveluissa suurimmat ylitykset tapahtuivat lastensuojelussa ja vam-
maisten palveluissa. Alitusta tapahtui toimeentulotuessa.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
744 957,42 euron ylityksen hallinto- ja elinkeinotoimen talousarviomäärära-
hoihin sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kattamiseksi vuonna 2014.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Kvalt 24 §
28.4.2015 Asiasta käytiin vilkasta keskustelua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 25 §

Eronpyynnöt luottamustehtävistä ja luottamustoimien täyttäminen, sivistyslautakunta

Dnro D/66/00.00.01.00/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 9.3.2015 § 68

Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Marko Lähde, p. 040 630 2505
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 68 §
9.3.2015 Teuvan kunnan luottamustehtävistä ovat pyytäneet eroa seuraavat henkilöt:

- Saija Syväluoma pyytää  27.2.2015 saapuneella kirjeellään eroa sivis-
tyslautakunnan jäsenyydestä, koska hän työskentelee sivistyslautakun-
nan alaisuudessa varhaiskasvatuksen puolella perhepäivähoitajana
ajalla 7.1.2015 – 31.7.2015.

- Katja Hautamäki pyytää 20.2.2015 saapuneella kirjeellään eroa sivistys-
lautakunnan varajäsenyydestä opiskelu- ja perhesyiden vuoksi.

Kuntalain 36 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen lautakunnan alai-
nen kunnan palveluksessa oleva henkilö.

Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö
on.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1) myöntää Saija Syväluomalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä;

2) myöntää Katja Hautamäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydes-
tä;

3) valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
vuoden 2016 loppuun;

4) valitsee henkilökohtaisen varajäsenen Mirva Alangolle sivistyslauta-
kuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun.

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin.
______________

Kvalt 25 §
28.4.2015 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti

1) myöntää Saija Syväluomalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä;

2) myöntää Katja Hautamäelle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä;

3) valita sivistyslautakuntaan jäseneksi Irma Harjulan jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun;
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 25 §

4) valita Mirva Alangon henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakun-
taan Tanja Nisula-Koiviston jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden
2016 loppuun.

_____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 26 §

Ilmoitusasiat, kunnanvaltuusto 28.4.2015

Dnro D/104/00.02.00/2015

Kvalt 26 § Kunnanvaltuuston tietoon saatetaan seuraavaa:

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työlli-
syyskatsaus 12/2014 – 2/2015:

joulukuu -14        tammikuu -15     helmikuu -15

  Työttömiä työnhakijoita 314 296 298
  (ml. henk.koht. lomautetut)
  - miehiä 182 176 177
  - naisia 132 120 123
  - alle 25-vuotiaita 40 32 32
  - yli 50-vuotiaita 133 135 135
  - yli vuoden työttömänä 44 45 42
  Avoimia työpaikkoja 8 16 107
  Työttömyysaste (%) 12,9 12,9 12,6

- Tilastokeskuksen väkilukutilasto: Teuvan asukasluku vuodenvaihteessa
2014/2015 oli 5543, muutos vuodenvaihteeseen 2013/2014 oli -113

- Väestörekisterikeskuksen väkilukutilastot  tammi-maaliskuulta 2015:

miehiä  naisia yht. muutos vuoden-
vaiht. 2014/2015

 tammikuu 2015 2798  2740 5538 -  5
 helmikuu 2015 2789  2736 5525 -18
 maaliskuu 2015 2781  2730 5511 -32

Ehdotus: Asiat merkitään kunnanvaltuuston tietoon saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 27 §

Kiireelliset asiat, kunnanvaltuusto 28.4.2015

Dnro D/104/00.02.00/2015

Kvalt 27 § Kuntalain 55 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mai-
nittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu,
päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Kunnanvaltuusto 28.04.2015 28 §

Muut mahdolliset asiat, kunnanvaltuusto 28.4.2015

Dnro D/104/00.02.00/2015

 Kvalt 28 § Kokouksen päätteeksi eduskuntavaaleissa ehdokkaina olleille valtuutetuille
Eliisa Panttilalle, Esko Lehtimäelle ja Juha-Matti Kiviluomalle ojennettiin
ruusu.
_____________
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perus-
teet

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

Pykälät: 20 – 22 ja 26 - 28

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika

23 - 25 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika

___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

 omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päätty-
mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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