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Aika  13.2.2023 klo 16.05 - 16.29 

 
Paikka        valtuustosali  
 
Käsitellyt asiat 

 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
3 Työjärjestyksen hyväksyminen 
4 Kunnanvaltuuston 19.12.2022 päätösten tarkastaminen ja täytän-

töönpano 
5 Vaalikelpoisuuden menettäminen/ Antti Heinikainen 
6 Hallintosäännön muutos/ luottamushenkilöpalkkiot 
7 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet  
 
  Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
  Gynther Timo 
  Luntta Pirkko 
  Mynttinen Maritta 
  Saintula Eija    
 
   

  
Muut saapuvilla olleet 
 Ruhanen Aada, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
 Liukkonen Saara, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja 
 Matilainen Anne, vs. kunnajnohtaja, esittelijä 
 Isokääntä Heikki, pöytäkirjanpitäjä 
  
  
 
  
Poissa  
 Torpo Hetta, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 
  

 
 
1 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Gynther ja Eija Saintula 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
________________________   _______________________         
Heikki Liukkonen       Heikki Isokääntä 
puheenjohtaja        
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2023 
 
____________________                       ___________________   
Timo Gynther   Eija Saintula 
   
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 21.2.2023 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 3 /13.2.2023  
 
 vs.Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 19.12.2022 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 4/13.2.2023 KuntaL 39 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheel-
lisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätet-
tävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val-
tuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
   
 vs. Kj. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset 19.12.2022 täy-
  täntöön. 
 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
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 VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN/ ANTTI HEINIKAINEN 
 
Khall § 5/13.2.2023 Kunnanvaltuustossa 19.12.2022 Pirkko Luntta toi esille § 33, että   

valtuutettu Antti Heinikainen on vaihtanut kotikuntaa syksyllä 2022. 
Jos luottamushenkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain (410/2015) 78 
§:n 1 momentin mukaisesti menettää vaalikelpoisuuteensa entisen 
kuntansa luottamustoimiin (pois lukien johtokuntien ja toimikuntien jä-
senyydet). Yleensä henkilö itse ilmoittaa vaalikelpoisuutensa mene-
tyksestä, mutta asiaan voidaan puuttua myös viran puolesta. 

   
  Asia on tarkastettu väestörekisterijärjestelmästä ja kotikunta on muut-

tunut 1.9.2022. 
 
  Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut 

toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta 
päätöksen tekee valtuusto. Vaalikelpoisuuden menetystä koskeva 
päätös pannaan täytäntöön heti (kuntalaki 78 §). Luottamushenkilö ei 
luonnollisestikaan voi enää vaalikelpoisuutensa menettämisen jälkeen 
hoitaa luottamustointaan. 

  
Uudet luottamushenkilöt ryhtyvät heti valintansa jälkeen hoitamaan 
luottamustointaan ja hoitavat luottamustointa myös mahdollisen valin-
tapäätöksestä tehdyn valituksen käsittelyn ajan siihen saakka, kunnes 
asiassa on saatu lainvoimainen tuomioistuimen päätös (kuntalaki 79.2 
§).  

 
  Kuntalain 17.2 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen 

vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai 
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Vaalilain 
93.2 §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettu-
jen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kunta-
lain 17 §:n mukaisesti. Kuntalain 17.1 §:n mukaan valtuutetuille vali-
taan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, 
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdok-
kaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Toi-
mielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvolaki 4a.1 §, jonka 
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta 
olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia 
jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäse-
nen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa su-
kupuolta. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen 
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kun-
talaki 79.1 §). Kuntalain 75 §:n mukaan ”vaalikelpoinen tarkastuslau-
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takuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulai-
spormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnan-
johtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) 
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu 
läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä 
vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä 
tai säätiössä; 

 
  Valtuuston jäsenyyden lisäksi Antti Heinikainen on kunnanvaltuuston 

vaalilautakunnan varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan varapu-
heenjohtaja.  

 
 vs.Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  
  1) valtuusto toteaa Antti Heinikaisen menettäneen 1.9.2022 alkaen 

vaalikelpoisuutensa Hirvensalmen kunnan luottamustehtäviin paikka-
kunnalta poismuuton vuoksi.  

  2) valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen ja nimeää 
valtuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtajan.  

  3) valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenen ja nimeää tarkas-
tuslautakunnan varapuheenjohtajan.  

  3) Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tie-
doksi Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun 
Sami Luntan nousemisen uudeksi valtuutetuksi. 
 

 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/ LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT 
 

Khall § 6/ 13.2.2023 Hirvensalmen kunnan luottamushenkilöpalkkioita on tarkasteltu edel-

lisen kerran vuonna 2017. Hallintosäännössä luottamushenkilöiden 

palkkioista todetaan seuraavaa: 

 

144 § Kokouspalkkiot 
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalk-
kiot: 
1. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kuntayhtymäkokoukset 60 € 2. 
Seutusopimuksien mukaiset toimielimet 60 € 
3. Lautakunnat 50 € 
4. Johtokunnat, valiokunnat ja toimikunnat sekä muut toimielimet 45 
€ 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle vara-
puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osal-
listumisesta kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kunnan-
hallituksen jäsenelle. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 
osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston 
jäsenelle. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyk-
sestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kun-
nanhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lauta-
kunnan tai johtokunnan jäsenelle. 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mu-
kaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokai-
selta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on 
kokouksessa saapuvilla. 

Kunnanvaltuuston seminaarista, josta pidetään muistio, maksetaan 
luottamushenkilöille valtuuston kokouspalkkio korottamattomana, 
mikäli seminaari ei ole välittömästi kunnanvaltuuston kokouksen yh-
teydessä. 

Palkkioita sovelletaan myös viranhaltijoiden kertapalkkioina (KVTES 
II luku 14 §) kunkin toimielimen palkkion mukaisesti. 
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146 § Vuosipalkkiot 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille edellä 144 
§:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtä-
vistä palkkiota seuraavasti: 

– kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1.200 € 
– kunnanhallituksen puheenjohtaja 1.800 € 

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hä-
nen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoi-
sesti kuukauden. Tästä alkaen on varapuheenjohtajalla oikeus saa-
da suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. 

149 § Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 
 

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä 
palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä 
suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 
- keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtajalle 120 e 
- keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenelle 90 e 
- vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 90 e 
- vaalitoimikunnan jäsenelle 70 e 

 
Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista makse-
taan tämän säännön 142 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jä-
senen palkkio. 

 
Asiaa on valmisteltu selvittämällä samankokoisissa kunnissa mak-
settuja palkkioita. Kokouspalkkiot ovat linjassa muiden kuntien kans-
sa. Puheenjohtajien vuosipalkkioissa on jääty keskiarvon alapuolelle. 
Lisäksi on huomioitu kuntakentän muutos hyvinvointialueiden aloit-
taessa toimintansa vuoden 2023 alusta. 

 

vs. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat muutokset hallintosääntöön luot-
tamushenkilöiden kokouspalkkioiden osalta ja esittää sen edelleen 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Hallintosäännön 144 § Kokouspalkkiot muutetaan seuraavasti: 
Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalk-
kiot: 
1. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kuntayhtymäkokoukset 65 €  
2. Seutusopimuksien mukaiset toimielimet 65 € 
3. Lautakunnat 55 € 
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4. Johtokunnat, valiokunnat ja toimikunnat sekä muut toimielimet 50 
€ 

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle vara-
puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. 

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osal-
listumisesta kunnanhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kunnan-
hallituksen jäsenelle. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 
osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston 
jäsenelle. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen määräyk-
sestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kun-
nanhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lauta-
kunnan tai johtokunnan jäsenelle. 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mu-
kaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokai-
selta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on 
kokouksessa saapuvilla. 

Kunnanvaltuuston seminaarista, josta pidetään muistio, maksetaan 
luottamushenkilöille valtuuston kokouspalkkio korottamattomana, 
mikäli seminaari ei ole välittömästi kunnanvaltuuston kokouksen yh-
teydessä. 

Palkkioita sovelletaan myös viranhaltijoiden kertapalkkioina (KVTES 
II luku 14 §) kunkin toimielimen palkkion mukaisesti. 

Hallintosäännön 146 § Vuosipalkkiot muutetaan seuraavasti: 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä teknisen lautakunnan, 
sivistyslautakunnan, rakennuslautakunnan ja tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajalle edellä 144 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden li-
säksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota seuraavasti: 

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1.500 € 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja 2.000 € 
- lautakunnan puheenjohtaja 700 €  

 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hä-
nen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoi-
sesti kuukauden. Tästä alkaen on varapuheenjohtajalla oikeus saa-
da suhteellinen osuus vuosipalkkiosta. 
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Hallintosäännön149 § Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja vaa-
litoimikunta muutetaan seuraavasti: 

 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä 
palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä 
suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti: 
- keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan puheenjohtajalle  

150 e 
- keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenelle 100 e 
- vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 150 e 
- vaalitoimikunnan jäsenelle 100 e 
 
Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista makse-
taan tämän säännön 142 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jä-
senen palkkio. 

 
 

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen. 
 
 

Päätös Käydyssä keskustelussa Pirkko Luntta esitti, asian palauttamista 
valmisteluun siten, että palkkiosääntöä ei käsiteltäisi erillisenä, vaan 
yhdessä hallintosäännön kokonaistarkastelun kanssa. Esitystä kan-
natti Eija Saintula.  
Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn jatkamisesta tai asian valmiste-
luun palauttamisesta tulee äänestää. 
Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä. Esi-
tys hyväksyttiin. 
Käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja Pirkko Luntan 
esitystä kannattavat äänestävät EI. 
 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 5 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 
JAA 4  (Heikki Liukkonen, Timo Gynther, Maritta Mynttinen, Eija 
Saintula) 
EI 1 ( Pirkko Luntta) 
 
Asian käsittelyä jatkettiin. 
 
Hyväksyttiin. 
 
Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen. Liite1. 
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ILMOITUSASIAT 
 

Khall § 7/ 13.2.2023 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Valtiovarainministeriö päätös VN/33144/2022 peruspalvelujen 
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulo-
menetysten korvauksesta vuonna 2023 

2. Valtiovarainministeriö päätös VN/33146/2022 kuntien kotikunta-
korvauksen perusosasta vuodelle 2023 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö kirje VN/34384/2022 valmistautumi-
nen Ukrainasta paenneiden kotikuntaoikeuteen ja kasvatus- ja 
koulutuspalveluiden järjestämiseen 

4. Työ- ja elinkeinoministeriö kirje VN/29667/2022 Työ- ja elinkei-
noministeriö ilmoitus työhönvalmennuspilottiin valituista alueista 

5. Työ- ja elinkeinoministeriö päätös VN/29568/2022 valtion kor-
vaukset kunnille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun viivästy-
misestä 

6. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje VN/34741/2022 Te-Toimiston 
tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa 

7. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje VN/33700/2022 kotoutumisen 
edistämisestä 

8. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje VN/32627/2022 kotoutumisen 
edistämisestä annetun lain mukaisten kustannusten korvaami-
sesta kunnille ja hyvinvointialueille 

9. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös VN/28907/2022 valtion 
avustus julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19 -
epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin 

10. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuus-
ton pöytäkirjaote 30.12.2022 palkkaharmonisoinnin toteutuksen 
kustannusvaikutukset 

11. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 14.12.2022 
12. Vaalijalan kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 14.12.2022 
13. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 30.11.2022 
14. Ely-keskus muutospäätös tukipäätökseen hanke 180491 
15. Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 

17.1.23 § 4 TYP-johtajan valinta 
16. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirjaote  

23.1.2023 jäsenkuntien maksuosuuksien vahvistaminen 
17. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan pöytäkirjaote 24.1.2023 

 
    
 vs.Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: 1-7 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  

HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
  Puhelin: (015) 727 111 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 
 
 


