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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

_______________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi lempi-
ön ja Annika Lindforsin.

_______________
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61 § IRTISANOUTUMINEN / MARIA JOHANSSON

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on 27.6.2012 saapuneella kir-
jeellä sanoutunut irti varhaiskasvatuspäällikön virasta 1.8.2012 alkaen.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se myöntää Maria Johans-
sonille eron varhaiskasvatuspäällikön virasta 1.8.2012 alkaen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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62 § TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KUNNANHALLITUKSELLE /
VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson sanoutui irti virastaan 1.8.2012
alkaen. Toimenkuva on jakautunut sekä hallinnolliseen että päiväkodinjoh-
tajan tehtävään siten, että puolet työajasta on käytetty lapsiryhmässä työs-
kentelyyn. Maria Johanssonin palkallisen virkavapaan ajan (12.6.-
31.7.2012) päiväkodinjohtajan tehtäviä ovat vuorotellen hoitaneet Anette
Weckman, Kerstin Perttilä ja Mia Halonen. Tämän lisäksi Anette Weckman
on hoitanut päiväkodinjohtajan tehtäviä 1.-5.8.2012 välisenä aikana. Hal-
linnollisia tehtäviä on hoitanut 12.-29.6.2012 välisenä aikana sivistystoi-
menjohtaja Jaana Härmävaara. Kerstin Perttilä jatkaa 6.8.2012 alkaen var-
haiskasvatuspäällikön sijaisena siihen saakka, kunnes virkaan valittu hen-
kilö aloittaa tehtävät (sivistystoimenjohtajan päätös 1.8.2012, § 50).

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se anoo lupaa varhaiskasvatus-
päällikön viran täyttöä varten.

KÄSITTELY: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS:  Sivistyslautakunta päättää, että:
- se anoo kunnanhallitukselta lupaa varhaiskasvatuspäälli-

kön viran täyttöä varten
- mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, valtuuttaa si-

vistyslautakunta kunnanjohtajan yhdessä sivistyslautakun-
nan puheenjohtajan kanssa toteuttamaan varhaiskasvatus-
päällikön viran haettavaksi julistamisen

- varhaiskasvatuspäällikön toimenkuvaan kuuluu varhais-
kasvatuksen hallinnolliset tehtävät, päiväkodinjohtajan
tehtävät ja lapsiryhmässä toimiminen

- varhaiskasvatuspäällikön tehtävästä tietoja hakijoille antaa
vt. varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä

PÄÄTÖS:  Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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63 § SAAPUNEET KIRJEET

Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat otteet kunnanhallituksen
18.6.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta:
- Oikaisuvaatimus/ Juha Heinonen ja Anne Perttilä, 105 §
- Ruokahuoltopäällikön toimen täyttäminen, 113 §
- Täyttölupa-anomus / nuoriso-ohjaaja, 114 §
- Varhaiskasvatuspäällikön selvitys, 115 §
- Opetuksen järjestämissuunnitelma, 116 §
- Anomus sivistyslautakunnalle / kunnanhallitukselle, 117 §

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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64 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§ 35-63

Varhaiskasvatuspäällikkö:

§

Kapellby skola rehtori:

§

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 57-62

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:

Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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65 § OIKAISUVAATIMUKSEN SIIRTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Pia Saljas on 20.6.2012 (saap. 21.6.2012) tehnyt Lapinjärven kunnanhalli-
tukselle oikaisuvaatimuksen koskien Leevi Saljaksen oppilaskuljetusta kos-
kevaa päätöstä § 36/11.6.2012.
Koska kyseinen päätös on sivistystoimenjohtajan tekemä, on oikaisuvaati-
mus jätettävä Lapinjärven sivistyslautakunnalle. Koska oikaisuvaati-
musosoite on ollut virheellinen, alkaa uusi oikaisuvaatimusaika kulua uuden
oikaisuvaatimusosoituksen tiedoksiannosta. Lapinjärven kunta siirtää Pia
Saljaksen tekemän  oikaisuvaatimuksen hallintokäyttölain (586/1996) 29 §
mukaan Lapinjärven sivistyslautakunnalle ja ilmoittaa asiasta oikaisuvaati-
muksen tekijälle, jonka ei tarvitse jättää uutta oikaisuvaatimusta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- se pitää voimassa sivistystoimenjohtajan päätöksen

11.6.2012, § 36
- oikaisuvaatimus ei johda toimenpiteisiin

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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66 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Kunnanhallitus 16.1.2012, 5 §

Vahvistettu talousarvio jaetaan hallintokunnille.

Huonon taloudellisen tilanteen takia on syytä myös tänä vuonna antaa hallintokunnille
yksityiskohtaisia ohjeita oman hallintokunnan taloustilanteen seuraamiseksi ja puuttumi-
seksi tilanteeseen heti, jos jotain talousarviosta poikkeavaa tapahtuu tai on odotettavissa.

EHDOTUS: Kunnanhallitus antaa seuraavat tarkentavat ohjeet vuoden
2012 talousarvion täytäntöönpanosta:

1. Huonon taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti käyttömenojen kehitystä ja
poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä välittömästi asianomaiselle hallintokunnalle ja kunnan-
hallitukselle. Ei kiireellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pitkälle ja han-
kinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennessä miinusmerkkinen lisätalous-
arvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot näyttävät ylittyvän on heti
asian tultua ilmi raportoitava asiasta asianomaista hallintokuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös in-
vestoinnin jatkamisesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa välittömästi. Mikäli in-
vestoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %, on siihen ennen investoinnin aloittamista tai si-
tovien sopimusten tekemistä saatava kunnanhallituksen lupa.

Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia tai virkoja haettaviksi, sen tulee saada
täyttölupa kunnanhallitukselta.

5. Kunnanhallitus antaa Lapinjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että Lapinjärven
Lämpö Oy:n tulee vuoden 2012 aikana suunnitella ja toteuttaa biolämpölaitoksen Porlammin kou-
lukeskuksen viereen.

6. Lapinjärven koulutuskeskuksen lautakunta selvittää koulutuskeskuksen hallinnollisen rakenteen
sekä koulutuskeskuksen asema kunnan organisaatiossa syyskuun loppuun mennessä.
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7. Perusturvalautakunta käy läpi vanhustyön henkilöstömitoituksen maaliskuun loppuun mennessä.

8. Sivistyslautakunta laatii, syyskuun loppuun mennessä, kouluille henkilöstöresurssin mitoittamisek-
si opetuksen järjestämissuunnitelma, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuu-
teen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti.

9. Ympäristölautakunta selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja mahdollinen yhteistyö Lo-
viisan kaupungin kanssa kesäkuun loppuun mennessä

10. Kehittämistoimikunnan tulee jatkaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen ja maa-alueiden myynnin
valmisteluita.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdo-
tustaan seuraavaan muotoon

1. Huonon taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle hallintokunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei
kiireellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pit-
källe ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista hallintokuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.

Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia tai virkoja ha-
ettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 7.8.2012 10

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

5. Kunnanhallitus antaa Lapinjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle
ohjeeksi, että Lapinjärven Lämpö Oy:n tulee vuoden 2012 aikana suun-
nitella ja toteuttaa biolämpölaitoksen Ruhan alueelle.

6. Sivistyslautakunta laatii, toukokuun loppuun mennessä, kouluille
henkilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunni-
telma, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuu-
teen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti.

7. Ympäristölautakunta selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja
mahdollinen yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa toukokuun loppuun
mennessä.

8. Kehittämistoimikunnan tulee jatkaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen
ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________

Sivistyslautakunta 2.5.2012 § 38

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Här-
mävaara, p: 0405561109

Sivistystoimenjohtaja on yhdessä koulunjohtaji-
en, rehtorin ja henkilöstösih-
teerin kanssa keskustellut henkilöstöstä, oppilastilanteesta sekä muista
opetuksen järjestämissuunnitelmaan liittyvistä asioista. Näiden pohjalta on
koottu yhteen taulukoita ja yhteenvetoja, jotka on lähetetty esityslistan yh-
teydessä sivistyslautakunnan jäsenille etukäteen tutustuttaviksi. Kokoukses-
sa käydään läpi materiaali, josta sivistystoimenjohtaja tekee sivistyslauta-
kunnan päätöksen mukaisen koosteen varsinaiseksi opetuksen järjestämis-
suunnitelmaksi.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistystoimenjohtaja koostaa lautakunnan läpikäymän ja hyväksymän

materiaalin opetuksen järjestämissuunnitelmaksi.
- opetuksen järjestämissuunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistystoimenjohtaja jakoi jo aikaisemmin
annetun materiaalin lisäksi viimeisimmät oppilasennusteet sekä alustavan
ehdotuksen osaksi järjestämissuunnitelman tulevaa tekstiosaa. Sivistyslau-



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 7.8.2012 11

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

takunta kävi läpi materiaalin kokonaisuudessaan läpi ja antoi sivistystoimen
johtajalle ohjeet koota materiaali yhtenäiseksi opetuksen järjestämissuun-
nitelmaksi ja tuoda se esiteltäväksi sivistyslautakunnan seuraavaan kokouk-
seen. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ehdotukseen
lisätään kahden ranskalaisen viivan lisäksi lause: Opetuksen järjestämis-
suunnitelman käsittelyä jatketaan sivistyslautakunnan seuraavassa kokouk-
sessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistystoimenjohtaja koostaa lautakunnan läpikäymän ja hyväksymän

materiaalin opetuksen järjestämissuunnitelmaksi.
- opetuksen järjestämissuunnitelman käsittelyä jatketaan sivistyslauta-

kunnan seuraavassa kokouksessa.
- opetuksen järjestämissuunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Sivistyslautakunta 11.6.2012 § 49

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara,
p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee opetuksen järjestämissuunni-
telmasta ja päättää, että esille tulevien mahdollisten korjausten
ja muutosten jälkeen opetuksen järjestämissuunnitelma hyväk-
sytään vietäväksi eteenpäin kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
Kunnanhallitus 18.6.2012 § 116

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä opetuksen järjestämissuunnitelma tiedoksi.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen
Marketta Takkala ehdotti, että asia palautetaan jatkokäsitte-
lyyn. Kunnanhallituksen jäsen Christina Mickos kannatti Tak-
kalan ehdotusta. Tämän jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan
Takkalan ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- palauttaa asian jatkokäsittelyyn.
________________
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Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Sivistystoimenjohtaja on edellisessä sivistyslautakunnan kokouksessa saa-
tujen ohjeiden mukaan pyrkinyt laatimaan uuden opetuksen järjestämis-
suunnitelman vietäväksi eteenpäin kunnanhallitukselle. Opetuksen järjestä-
missuunnitelman viimeisin versio jaetaan kokouksessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee opetuksen järjestämis-
suunntelmasta, tekee tarvittaessa haluamansa muutokset ja/tai
korjaukset ja vie opetuksen järjestämissuunitelman eteenpäin
kunnanhallitukselle.

KÄSITTELY: Käydyn keskustelun jälkeen sivistyslautakunta totesi, että
opetuksen järjestämissuunnitelma ei vastaa suunnitelmalle asetettuja vaati-
muksia eikä suunnitelmaa voida viedä eteenpäin hallitukselle. Käsittelyn
jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättä, että opetuksen järjestämissuunni-
telma palautetaan sivistyspalveluun uudelleen valmisteltavak-
si.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________
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67 § MUUT ASIAT

Sivistyslautakunta keskusteli sivistyspalveluiden muuttuneesta tilanteesta
sivistystoimenjohtajan irtisanoutumisen vuoksi.
_______________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 7.8.2012 14

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
62, 63, 66, 67

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
61, 64

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

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

Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521 HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät 65§ Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


