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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021

PROTOLLUNDERSKRIFT OCH KONTRASIGNERING

Protokollet har undertecknats och kontrasignerats elektroniskt.

Ilpo Åivo Mauri Peltokangas Satu Kalliokoski
ordförande ordförande protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet har justerats elektroniskt och det har konstaterats att det motsvarar mötets
gång.

Karleby 17.9.2021
Sakari Ruisaho Reino Herlevi
protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet läggs fram offentligt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
fr.o.m. 17.9.2021
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 19

19 § MÖTET ÖPPNAS

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 19

Enligt 60 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) fungerar landskapsstyrelsens ordförande som
sammankallare till det första mötet för landskapsfullmäktiges
mandatperiod.

Mötet öppnas av den till åldern äldsta fullmäktigeledamoten som
leder ordet fram till att fullmäktiges ordförande och
viceordföranden har utsetts.

Förslag från landskapsstyrelsens ordförande:
Landskapsfullmäktiges möte öppnas av den till åldern äldsta
fullmäktigeledamoten.

Beslut:
Det första mötet för landskapsfullmäktiges mandatperiod
öppnades av landskapsfullmäktigeledamot Ilpo Åivo.
-----
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Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 20

20 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 20

Enligt 64 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) ska möteskallelse skickas ut minst 7 kalenderdagar
före mötet till varje ledamot i landskapsfullmäktige samt till dem
som har närvarorätt och -plikt vid mötet. Information om mötet
ska samtidigt publiceras på Mellersta Österbottens webbplats.

Möteskallelsen ska innehålla information om mötets tid och
plats samt de ärenden som ska behandlas. I möteskallelsen ska
det dessutom nämnas om det är frågan om ett digitalt möte.
Dessutom ska det meddelas webbadress och rum där
allmänheten kan följa med mötet. I möteskallelsen ska det
nämnas om en del av mötesfrågorna behandlas i ett slutet
möte.

Kallelse till detta möte har skickats per e-post 9.9.2021 till de
landskapsfullmäktigeledamöter som utsetts för uppgiften vid
representationsmötet för Mellersta Österbottens
medlemskommuner 6.9.2021 och för kännedom till
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
9.9.2021.

Enligt 13 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två tredjedelar
(24/36) av ledamöterna är närvarande.

Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen
sammankallat och beslutfört.

Närvarande fullmäktigeledamöter och personliga ersättare:

Halso
Kujala Antti närvarande 18.27–18.50
Koskela Taina

Kannus
                    Göös Sanna-Kaisa

Huuki Ari
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Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 20

Kaustby
Mäkelä Antti
Haukilahti Tiina

Kinnula
Urpilainen Juha

Karleby
Herlevi Reino
Paloranta Johanna
Ruisaho Sakari  Orjala Sirpa
Haapasaari Emma
Teerikangas Emilia
Peltokangas Mauri, ordf. § 24–25
Koskela Minna
Keränen Ulpu

 Lukkarinen Margita
Timonen Marlén
Haimakainen Pentti
Cygnel Hanna
Kippo Hannu

Kronoby
Hagnäs Marika

Filppula Seppo

Lestijärvi
Tiala Marja
Untinen Pentti

Perho
Itäniemi Sirpa
Tamminen Mikko

Reisjärvi
Niskakoski Mervi

Toholampi
Hylkilä Marja
Hovila Liisa

Vetil
Torppa Hannes
Åivo Ilpo, ordf. § 19–23



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
62

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 20

Övriga närvarande:

Pärkkä Timo, landskapsstyrelsens ordförande
Kant Esa, landskapsfullmäktiges vice ordförande
Kaiponen Jyrki, landskapsdirektör
Kalliokoski Satu, förvaltningschef
Kopsala Susanne, ledningens sekreterare
Aalto Johannes, planerare, streaming av mötet

Beslut:
Ordförande konstaterade att 29 landskapsfullmäktigeledamöter
och 3 personliga ersättare var närvarande. Mötet konstaterades
vara lagligt sammankallat och beslutfört.
-----
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Datum och underskrift

Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 21

21 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 21

Enligt 121 § i Mellersta Österbottens förvaltningsstadga ska
protokollet justeras av två medlemmar i landskapsfullmäktige
som valts för uppgiften vid varje möte, om
landskapsfullmäktige inte fattar beslut om annat.

Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas
elektroniskt för kännedom till registratorskontoret i varje
medlemskommun/kommunstyrelsen.

Medlemskommunerna i Mellersta Österbottens förbund och
deras medlemmar anses ha fått information om de beslut som
nämns i protokollet den dag då protokollet har publicerats på
Mellersta Österbottens förbunds webbplats.

Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1. utser två protokolljusterare,
 justerar protokollet elektroniskt efter mötet,
2. lägger fram protokollet offentligt 17.9.2021 på
samkommunens webbplats och skickar innan dess protokollet till
 medlemskommunerna.
3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan  fungera som
rösträknare.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg Sakari Ruisaho och Reino Herlevi till protokolljusterare

och godkände att protokollet justeras elektroniskt efter mötet,
2. beslutade att lägga fram protokollet offentligt 17.9.2021
 på samkommunens webbplats och dessförinnan skicka det till
 medlemskommunerna,
3. beslutade enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera

som rösträknare.
-----
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Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 85
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 22

22 § LANDSKAPSFULLMÄKTIGES VALNÄMND FÖR MANDATPERIODEN
2021–2025

Landskapsstyrelsen 9.9.2021 § 85

Enligt 86 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) utser landskapsfullmäktige en valnämnd för förrättande
av proportionella val för sin mandatperiod. Nämnden har fem (5)
medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare.

Landskapsfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande
till nämnden bland medlemmarna.

Som nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare,
om fullmäktige inte beslutar annat.

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
fullmäktige utser medlemmar till valnämnden och personliga
ersättare till dem samt en ordförande och vice ordförande för
nämnden för mandatperioden 2021–2025.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 22

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
fullmäktige utser medlemmar till valnämnden och personliga
ersättare till dem samt en ordförande och vice ordförande för
nämnden för mandatperioden 2021–2025.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg enhälligt följande medlemmar och personliga ersättare

för valnämnden:

Medlem Personlig ersättare
Hylkilä Marja Itäniemi Sirpa
Tamminen Mikko Nurmi-Lehto Anna
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Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 85
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 22

Haapasaari Emma Huuki Ari
Koskela Minna Torppa Hannes
Mäkelä Antti Timonen Marlén

2. utsåg Marja Hylkilä till ordförande och Emma Haapasaari till
vice ordförande för valnämnden.

-----
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 86
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 23

23 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR
LANDSKAPSFULLMÄKTIGES MANDATPERIOD 2021–2025

Landskapsstyrelsen 9.9.2021 § 86

Enligt 18 § i kommunallagen (410/2015) utser fullmäktige en
ordförande och ett nödvändigt antal vice ordföranden bland sina
medlemmar för sin mandatperiod, om fullmäktige inte beslutat att
deras mandatperiod ska vara kortare än fullmäktiges
mandatperiod. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid
samma valförrättning. Valbeslutet kan vara enhälligt, vilket
innebär att ett val inte behöver förrättas.

Enligt 15 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
utser landskapsfullmäktige en ordförande och två vice
ordföranden för landskapsfullmäktige så att den ena av vice
ordförandena är från en egentlig medlemskommun och den andra
från en s.k. intressebevakningskommun.

Enligt 60 § 2 mom. i Mellersta Österbottens förbunds
förvaltningsstadga (1.1.2019) utser landskapsfullmäktige en
ordförande och ett nödvändigt antal vice ordföranden bland sina
medlemmar för sin mandatperiod, om landskapsfullmäktige inte
beslutat att ordförandenas mandatperiod är kortare än
landskapsfullmäktiges mandatperiod. Ordföranden och vice
ordförandena väljs vid samma valförrättning. Valbeslutet kan vara
enhälligt, vilket innebär att ett val inte behöver förrättas.

Enligt 60 § 3 mom. i Mellersta Österbottens förbunds
förvaltningsstadga (1.1.2019) leds beredningen av sådana frågor i
landskapsfullmäktiges verksamhet som kräver interna
arrangemang av landskapsfullmäktiges ordförande, om
landskapsfullmäktige inte beslutar annat.

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. ordförandenas mandatperiod är samma som

landskapsfullmäktiges mandatperiod,
2. landskapsfullmäktige utser en ordförande och vice

ordföranden bland sina medlemmar för mandatperioden 2021–
2025.

Beslut:  Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
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Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 86
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 23

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 23

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. ordförandenas mandatperiod är samma som

landskapsfullmäktiges mandatperiod,
2. landskapsfullmäktige utser en ordförande och vice

ordföranden bland sina medlemmar för mandatperioden 2021–
2025.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. beslutade att ordförandenas mandatperiod är samma som

landskapsfullmäktiges mandatperiod,
2. utsåg för mandatperioden 2021–2025

Mauri Peltokangas från Karleby till landskapsfullmäktiges
orförande,
Sakari Ruisaho från Karleby till första vice ordförande,
Pentti Haimakainen från Karleby till andra vice ordförande och
Marika Hagnäs från Kronoby till tredje vice ordförande.

-----

Fullmäktigeledamot Antti Kujala anslöt till mötet under
behandlingen av paragrafen kl. 18.27.

Efter behandlingen av paragrafen fortsatte landskapsfullmäktiges
ordförande Mauri Peltokangas som ordförande för mötet.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 87
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 24

24 § VAL AV MEDLEMMAR TILL LANDSKAPSSTYRELSEN OCH UTSEENDE
AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR ÅREN 2021–2023

Landskapsstyrelsen 9.9.2021 § 87

Enligt 16 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
utses elva (11) medlemmar med varsin personlig ersättare till
styrelsen. Landskapsstyrelsens sammansättning ska anpassas så
att den motsvarar den röstandel som olika grupper i fullmäktigena
i samkommunens medlemskommuner fått i kommunalvalet i
samkommunens område i enlighet med proportionalitetsprincipen
som stadgas i vallagen.

I samband med val av styrelse försöker man dessutom beakta
vad som stadgas om regional representativitet och
medlemskommunernas olikheter i kommunallagen, vallagen och
jämställdhetslagen.

En medlem i landskapsstyrelsen vars hemkommun är medlem i
intressebevakningsuppgifterna kan delta endast i det beredande
arbetet och egentliga beslutsfattandet beträffande dessa frågor.

I samband med att beslut fattas har varje medlem i
landskapsstyrelsen en röst. För styrelsen används benämningen
landskapsstyrelsen.

Landskapsstyrelsens medlemmar har en mandatperiod på två år.

I fråga om landskapsstyrelsens uppgifter följs i tillämpliga delar
vad som stadgas om kommunstyrelsens uppgifter i 39 § i
kommunallagen (410/2015).

Enligt 17 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
övervakar landskapsstyrelsen samkommunens intressen,
representerar sammanslutningen och tecknar avtal för den.

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att landskapsfullmäktige
1. utser landskapsstyrelsens medlemmar och personliga

ersättare till dem för åren 2021–2023 och
2. utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice

ordförande.
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Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 87
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 24

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 24

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att fullmäktige
1. utser landskapsstyrelsens medlemmar och personliga

ersättare till dem för åren 2021–2023 och
2. utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice

ordförande.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg landskapsstyrelsens medlemmar och personliga

ersättare till dem för åren 2021–2023 enligt följande:

Medlem Personlig ersättare
Pärkkä Timo, Halso C Peltola Riikka, Karleby
Leivo-Rintakorpi Tuija,Vetil C Parkkila Sirpa, Lestijärvi
Huuki Erkki, Kannus C Louhula Matti, Perho
Palosaari Anneli, Karleby C Hekkala Markku, Karleby
Kant Esa, Karleby sdp Isotalus Tiina, Karleby
Timonen Annika, Kaustby sdp Mustajärvi Matti, Kaustby
Orjala Jari, Kannus saml Hanni Eero, Kannus
Paananen Jukka, Karleby kd Sarkkinen-Vuorinen Sanna, Karleby
Lukkarinen Margita, Karleby sfp Anderson Stefan, Karleby
Sillanpää Timo, Karleby sf Puolimatka Pekka, Karleby
Pihlajakangas Päivi, Kannus sf Korkeasaari Pirjo, Vetil

2. utnämnde Timo Pärkkä till ordförande och Esa Kant till vice
ordförande för landskapsstyrelsen för åren 2021–2023.

-----
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Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 88
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 25

25 § VAL AV MEDLEMMAR TILL REVISIONSNÄMNDEN SAMT UTSEENDE AV
ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR MANDATPERIODEN
2021–2025

Landskapsstyrelsen 9.9.2021 § 88

Kapitel 14 i kommunallagen (410/2015) innehåller bestämmelser
för granskning av förvaltning och ekonomi i kommunen. Enligt 64
§ i kommunallagen (410/2015) gäller ovan nämnda bestämmelser
delvis i en samkommun.

Enligt 121 § i kommunallagen (410/2015) tillsätter fullmäktige en
revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av
förvaltningen och ekonomin för sin mandatperiod.

Revisionsnämndens uppgift är:
1) att bereda de ärenden som gäller granskningen av
förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut
om,
2) bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som
fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen
och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och
ändamålsenligt sätt,
3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under
räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens
tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som
saknar täckning,
4) se till att granskningen av kommunen och dess
dottersammanslutningar samordnas,
5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för
bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
6) för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om
nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för
utvärderingen och granskningen.

Enligt 15 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
utser landskapsfullmäktige revisionsnämndens medlemmar och
personliga ersättare till dessa samt utser en av medlemmarna till
ordförande och en annan till vice ordförande.

Enligt 7 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) har revisionsnämnden en ordförande och en vice
ordförande samt tre övriga medlemmar. Varje medlem har en
personlig ersättare. Nämndens ordförande och vice ordförande
ska vara fullmäktigeledamöter.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 8/2021 9.9.2021/§ 88
Landskapsfullmäktige 2/2021 16.9.2021/§ 25

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att
fullmäktige
1. utser revisionsnämndens medlemmar och personliga ersättare

till dem för mandatperioden 2021–2025,
2. utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice

ordförande ör mandatperioden 2021–2025.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----

Landskapsfullmäktige 16.9.2021 § 25

Landskapsstyrelsens förslag:
För mandatperioden 2021–2025 utser landskapsfullmäktige
1. revisionsnämndens medlemmar och personliga ersättare till

dem,
2. utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice

ordförande.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg enhälligt revisionsnämndens medlemmar och personliga

ersättare till dem för mandatperioden 2021–2025 enligt
följande:

Medlem Personlig ersättare
Herlevi Reino, Karleby Saari Esa, Karleby
Keränen Ulpu, Karleby Haukilahti Tiina, Kaustby
Kautto Marko, Karleby Pajunpää Suvi, Karleby
Kauppi Pekka, Karleby Haapasalo Joni, Kannus
Törmä Anja, Kannus Erkkilä Esa, Kannus

2. utsåg Reino Herlevi till ordförande och Ulpu Keränen till vice
ordförande för revisionsnämnden för mandatperioden 2021–
2025.

-----

Efter behandlingen av paragrafen presenterade
landskapsdirektören den nya introduktions- och
utbildningshelheten för förtroendepersonerna.
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Besvärsförbud gäller paragraferna: § 19-21

Besvärsförbud

Omprövning får inte begäras eftersom beslutet endast berör beredning eller verkställande
av ett ärende (136 § kommunallagen) eller tolkning eller tillämpning av ett kollektiv- och
tjänstekollektivavtal.
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Protokollutdragets riktighet intygas av
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Besvärsanvisningen berör paragraferna § 22-25

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut ansöks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet kan sökas av:

1. den som beslutet riktar sig till eller den vars rättigheter, skyldigheter eller
intressen som kan påverkas direkt genom beslutet (berörda parter) samt

2. samkommunens medlemskommun eller medlem i kommunen.

Besvärstid

Kommunalbesväret ska lämnas in inom 30 dagar efter att beslutet delgivits. Besväret ska
skickas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden inom
besvärsmyndighetens öppettider.

Den berörda parten anses ha fått information om beslutet sju dagar efter att brevet
skickats, om inget annat kan påvisas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses den berörda
parten ha fått information om beslutet tredje dagen efter att meddelandet skickats, om
inget annat kan påvisas.

En medlem i kommunen anses ha fått information om beslutet sju dagar efter att
protokollet lagts fram i ett allmänt datanät.

Delgivningsdagen ingår inte i besvärstiden. Om den sista dagen av besvärstiden är en
helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri
lördag får besväret lämnas in under den första efterföljande vardagen.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får göras på följande grunder:

1. beslutet har fattats i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller

3. beslutet strider mot lagen på annat sätt.

Den ändringssökande ska presentera grunder för besväret till besvärsmyndigheten innan
besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi
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Besvärsskriftens form och innehåll

Besväret ska vara skriftligt. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig
form. Besvärsskriften ska innehålla följande:

1. beslut man söker ändring i (beslut som är mål för besväret);

2. till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas (krav);

3. motiveringar till kraven;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det beslut som är mål för besväret inte riktas till
den ändringssökande.

Besvärsskriften ska dessutom innehålla den ändringssökandes namn och
kontaktuppgifter. Om yttranderätten används av en lagenlig representant eller ett ombud
ska även dennas kontaktuppgifter meddelas. Ändringar i kontaktuppgifterna ska under
behandlingen av besväret meddelas utan dröjsmål till förvaltningsdomstolen

Besvärsskriften ska även innehålla den postadress och eventuella övriga adress till vilken
domstolsdokumenten kan skickas (processadress). Om den ändringssökande har
meddelat fler än en processadress kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av de
meddelade adresserna domstolsdokumenten skickas.

Följande ska bifogas besvärsskriften:

1. beslut som är föremål för besväret inklusive besvärsanvisning;

2. en utredning av när den ändringssökande har fått kännedom om beslutet eller en annan
utredning över tidpunkten för inledandet av besvärstiden;

3. dokument till vilka den ändringssökande vädjar som stöd för sitt krav, om dessa inte
skickats till myndigheten tidigare.

Rättegångsavgift

Av den som ansöker om ändring debiteras en rättegångsavgift

i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).


