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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 pöytäkirjan tarkastajiksi Markku
Lautamäen ja Päivi Lempiön.

_______________
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1 § RAVINTOETU/RUOKAILUHINTOJEN VAHVISTAMINEN 2012

Verohallinnon 25.11.2011 luontoisetua koskevan päätöksen 13 §:n mukaan
sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan
kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pide-
tään 4,20 € ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen hen-
kilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä
saaman ravintoedun arvo on 3,36 €

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2012 noudatetaan ve-
rohallinnon päätöstä siten, että ravintoedun raha-arvo on 4,20
€, ja ruokailun valvonnan yhteydessä saatu ravintoedun arvo
on 3,36 €.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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2 § LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Perusopetuslain (628/1998) lukuvuosi koostuu 190 työpäivästä, joista vä-
hennetään kuitenkin itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä niiden sat-
tuessa muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi.
Perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan lukuvuosi päättyy viikon 22 vii-
meisenä arkipäivänä eli lauantaina. Muilta osin opetuksen järjestäjällä (si-
vistyslautakunta) on kunnan hallintosäännön mukaisesti oikeus päättää lu-
kuvuoden työajoista ja lomista.
Lukiolaki (629/1998) tai lukioasetus (810/1998) eivät sisällä määräyksiä lu-
kuvuoden työajoista. Lukioiden olisi kuitenkin hyvä noudattaa perusopetuk-
sen työaikoja, koska perusopetuksessa ja lukiossa on osittain yhteiset opet-
tajat ja oppilaskuljetukset järjestetään  perusopetuksen aikataulun mukai-
sesti.
Perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan esiopetusta annetaan vähintään
700 h vuodessa.

Lukuvuosi 2012-2013 sisältää perusopetuslain mukaan 188 työpäivää, ja
asiasta on keskusteltu rehtoripalaverissa 17.1.2012. Rehtorit ovat yksimieli-
siä annettavasta ehdotuksesta. Lukuvuoden 2012-2013 työ- ja loma-ajoista
on sivistystoimenjohtaja olla yhteydessä sekä Loviisaan että Myrskylään.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2012-2013 työ- ja lo-
ma-ajat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen
osalta seuraavasti:

Lukuvuosi alkaa 14.8.2012
Syysloma 18.-19.10.2012
Syyslukukausi päättyy 22.12.2012

92 pv

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2013
Talviloma (viikko 8) 18.-22.2.2013
Lukuvuosi päättyy 1.6.2013

96 pv
188 pv

Esikoulut päättävät lukuvuotensa 31.5.2013

Ehdotuksen työpäiviin on huomioitu yläkoulun taksvärkkipäivä, alakoulu-
jen välinen yleisurheilukilpailu 15.9.2012 ja siitä korvattava vapaapäivä
7.12.2012. Tämän lisäksi koulut voivat joustaa 1-2 päivää esimerkiksi jär-
jestämällä opetusta lauantaina. Rehtorikokouksessa sovittiin yhdeksi lauan-
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taityöpäiväksi 22.12.2012, jolloin 10.5.2013 olisi vapaapäivä (helatorstain
jälkeinen perjantai).

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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3 § PÄÄTÖS VALTIONAVUSTUSASIASSA

Opetushallitus on 21.12.2012 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että Opetus-
hallitus on päättänyt muuttaa aikaisempaa päätöstään koskien tehostetun ja
erityisen tuen kehittämistä.
Opetushallitus on päättänyt muuttaa valtionavustuksen käyttöaikaa siten,
että avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2012. Selvitys valtionavustuksen
käytöstä on annettava viimeistään 3.1.2013.
Kirjanpitoselvityksen (31.12.2011) mukaan vuodelle 2012 siirrettävä sum-
ma on 6.143,45 €.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 8.2.2012 7

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

4 § VALTION ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKOJEN
PIENENTÄMISEKSI

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti opetuksen järjestäjien haettavaksi val-
tion avustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen vuodelle
2012-2013. Myönnettävä avustus on kaikkiaan noin 50 milj. euroa. Rahoi-
tusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esi-
tyksen vuoden 2012 talousarvioksi, johon määräraha ryhmäkokojen pie-
nentämiseen sisältyy.
Hallitusohjelman mukaisesti perusopetuksen laatua parannetaan ryhmäko-
koja pienentämällä. Ryhmäkokojen on oltava riittävän pienet, jotta opetta-
jalla on aikaa oppilaille ja erilaisten lasten ja erilaisten ryhmien tarpeet voi-
daan huomioida.
Lapinjärven kunta jätti hakemuksen määräaikaan mennessä ja haki avus-
tusta yhteensä 154´500 € siten, että resurssiopetuksen osuus oli 126´000 € ja
jakotuntien lisäämiseen käytettävä osuus 28´500 €.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
______________
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5 § LAPINJÄRVEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 ALKAEN (LIITE)

Sivistyslautakunta 19.12.2011, 85 §

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 määriteltiin oppiai-
neiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä annettiin ohjeet op-
pilaan arvioinnista. Oppilashuolto, kodin ja koulun yhteistyö, oppimiskäsi-
tys, oppimisympäristö ja toimintakulttuuri kirjattiin myös opetussuunnitel-
maan.
Opetusministeriö julkaisi 5.11.2007 esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen
kehittämistrategia -asiakirjan, jossa on kuvattu niitä toimenpiteitä, joilla
huolestuttavaan erityisopetuksen tarpeen kasvuun tullaan vastaamaan. Stra-
tegian keskeisiä keinoja ovat opettajankoulutuksen rakenteiden ja sisältöjen
kehittäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saattaminen kunnissa
yhteisen hallinnon piiriin sekä lainsäädännön ja opetussuunnitelmien pe-
rusteiden muuttaminen.
Viimeksi mainituissa lapsen tarvitseman tuen painopistettä siirretään var-
haiseen tukeen ja ennaltaehkäisemiseen, tuki rakennetaan kolmiportaiseksi
sekä tuen tarpeen selvittämisessä painopistettä siirretään pedagogisen asi-
antuntemuksen suuntaan. Tavoitteeksi asetettiin, että muutokset voitaisiin
toteuttaa kunnissa syksyllä 2009.
Perusopetuslain oppimisen tukea koskevat muutokset hyväksyttiin kesällä
2010 ja ne astuivat voimaan 1.1.2011. Esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelmien perusteiden muutokset ja täydennykset valmistuivat loppuvuo-
desta 2010. Niiden perusteella päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat tuli
ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2011 alkaen.
Lapinjärvellä opetussuunnitelman päivitystä on käsitelty useaan otteeseen
KELPO-työryhmässä, joka oli myös jaettu työryhmiin. Samanaikaisesti
työstettävän Lapinjärven kunnan opetustoimen kehittämissuunnitelman
vuoksi opetussuunnitelman kirjoittaminen on viivästynyt. Johanna Mäki on
huolehtinut asiakirjan puhtaaksi kirjoittamisesta KELPO-työryhmän esityk-
sen mukaiseksi. Opetussuunnitelma on perusteiden mukaisesti päivitetty  ja
täydennetty. Merkittävin muutos on oppimisen tuen kolmiportainen rakenne
ja sen toteuttamiseen liittyvät menettelyt.
Liitteenä on opetussuunnitelman perusteiden täydennysten ja muutosten
mukainen rakenne ja esitys paikalliseksi opetussuunnitelmaksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman perusteiden
muutosten ja täydennysten mukaisen paikallisen perusopetuk-
sen opetussuunnitelman päivityksen 1.8.2011 alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, että sivistyslautakunnan jäsenille
lähetetty liite oli aikaisempi versio opetussuunnitelmasta, johon ei oltu tehty
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Kelpo-työryhmän 7.12.2011 tekemiä korjauksia. Johanna Mäki toimitti
KELPO-kokouksen jälkeen korjatun version, joka jaettiin kokouksessa si-
vistyslautakunnan jäsenille. Keskustelussa todettiin, että opetussuunnitelma
ei kaikilta osin ole valmis hyväksyttäväksi, vaan siihen tulee tehdä sekä ul-
koasuun liittyviä korjauksia että itse asiasisältöön tehtäviä korjauksia. Li-
säksi opetussuunnitelmaan tulee liittää  tarvittavat kaavakkeet ja lomakkeet.
Puheenjohtaja Erja Junna esitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata merkintä
KELPO-koordinaattorista. Katja Smeds on toiminut Lapinjärven KELPO-
koordinaattorina 1.8.2010 - 31.12.2011.
Koska opetussuunnitelmaan on tehtävä korjauksia ja muutoksia, on asian
käsittely siirrettävä sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Keskuste-
lun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että opetussuunnitelman kä-
sittely siirretään sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta siirtää Lapinjärven kunnan opetussuunni-
telman käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja merkitsee tiedok-
si, että Katja Smeds on toiminut Lapinjärven kunnan KELPO-
koordinaattorina 1.8.2010 –31.12.2011.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
_______________

Lapinjärven kunnan opetussuunnitelmaan on tehty tarvittavat muutokset ja
siihen on päivitetty ja liitetty tarvittavat lomakkeet. Uusi opetussuunnitelma
on liitteenä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman perusteiden
muutosten ja täydennysten mukaisen paikallisen perusopetuk-
sen opetussuunnitelman päivityksen 1.8.2011.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistyslautakunta keskusteli opetussuun-
nitelmien ulkoasusta ja esitti, että opetussuunnitelmat otetaan käsiteltäviksi
sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen siten, että opetussuunnitelmiin
huomioidaan yhtenäinen grafiikka (mm. fontit), uudet väliotsikoinnit ja si-
sällysluettelon sivumerkinnät sekä tuodaan paremmin tekstissä ja otsikoissa
esille miten paikallinen opetussuunnitelma Lapinjärvellä toteutetaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että opetussuunnitelmien käsittely
siirretään sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 8.2.2012 10

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

6 § SOPIMUSMUUTOSTEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 LUKIEN/OVTES 2012-
2013

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012-
2012) sopimusmuutosten soveltamisohjeet ovat tulleet voimaan 1.1.2012, ja
ne ovat voimassa 28.2.2014 asti.
Yleiskirjeen 27/2011 liitteen 1 mukaan on 14 § (luokanvalvontatyön ylitun-
tipalkkioperuste) muutettu tammikuun alusta 2012.
Luokanvalvontatyöstä maksetaan 1.1.2012 lukien tehtävät hoitamaan mää-
rätylle aineenopettajalle (lehtorille) 1,4 vuosiviikkotunnin suuruinen korva-
us ja 6:nnen vuosiluokan luokanopettajalle 1 vuosiviikkotunnin suuruinen
korvaus.
Kuudenneksi luokaksi katsotaan myös sellainen yhdysluokka, joka vastaa
kuudetta vuosiluokkaa. Kuntatyönantajien ohjeistuksen mukaan luokan ar-
vioiminen jää opetuksen järjestäjän päätösvaltaan.
Lapinjärven kaikilla alakouluilla luokat 5 ja 6 toimivat yhdysluokkina. Vii-
dennen ja kuudennen luokan oppilaat jakautuvat seuraavasti:
- Hilda Käkikosken koulu  7 / 9 opp.
- Kapellby skola 9 / 12 opp.
- Kirkonkylän koulu 13 / 10 opp.
- Pukaron koulu 6 / 7 opp.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että 1.1.2012 alkaen yhdysluokan
(5.-6. lk) luokanopettajalle maksetaan erillinen yhden vuosi-
viikkotunnin suuruinen korvaus, joka määräytyy luokanopet-
tajanviran haltijan hinnoittelutunnuksen 4 03 04 03 0 mukaan
ja on kaikille sama.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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7 § KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTTAMINEN KUNTALIITOSTEN
TAKIA

Opetusministeriö on 9.11.2011 päivätyllä kirjeellä taiteen perusopetuksesta
annetun lain (633/1998) 11 §: 3 momentin nojalla päättänyt kuntaliitosten
takia 1.1.2010 lukien muuttaa Porvoon kaupunginhallitukselle myönnettyä
lupaa saada taiteen perusopetukseen valtionosuutta laskennallisten opetus-
tuntien määrän mukaan. Päätös korvaa 17.11.2009 annetun päätöksen dnro
160/530/2009.
Taiteenalat, joita päätös koskee, ovat kuvataide, musiikki ja tanssi. Kunnat,
joissa opetusta järjestetään ovat: Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Mänt-
sälä, Pornainen, Pukkila ja Sipoo. Opetuskielinä ovat suomi ja/tai ruotsi.
Musiikinopetusta annetaan laajan oppimäärän mukaan, ja koulutuksen jär-
jestäjän tulee edellisten kuntien lisäksi varata oppilaspaikkoja tuleville op-
pilaille Myrskylästä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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8 § PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JAILTAPÄIVÄTOIMINNAN
YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA
2012

Opetusministeriö on 29.11.2011 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 30 § nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoi-
tetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2012 yksikköhinnaksi 25,00 eu-
roa ohjaustuntia kohden.
Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 §:n nojalla vahvistanut ra-
hoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät
toimintaa järjestäville kunnille.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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9 § PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE
2012

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n 1 ja 2 mo-
mentin mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja pe-
rusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Kotikuntakorvauk-
sen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja perusopetuksen laskennalli-
set kustannukset kunnan painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kunnan
painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kunnan 6-vuotiaiden
määrä luvulla 0,91, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13-15-vuotiaiden
määrä luvulla 1,35 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Kotikuntakorvaus
on täten porrasteinen oppilaan iän perusteella.
Lain 38 §:n 5 momentin mukaan valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain
kunnan kotikuntakorvauksen perusosan.
Valtiovarainministeriö on 29.12.2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain 38 §:n 5 momentin nojalla vahvistanut kotikuntakorva-
uksen perusosan kunnille vuodelle 2012. Lapinjärven kunnan kotikuntakor-
vauksen perusosa vuodelle 2012 on 7.216,11 €.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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10 § VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄÄNTÖPANO - OHJEET
HALLINTOKUNNILLE

Lapinjärven kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 16.1.2012 , 5 § ,vuoden
2012 talousarvion täytääntöpano - ohjeita hallintokunnille.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että sivistyslautakunta laatii toukokuun
loppuun mennessä kouluille henkilöstöresurssien mitoittamiseksi opetuksen
järjestämissuunnitelman, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan
tulevaisuuteen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti. Koska
kunnanhallituksen kyseistä järjestämissuunnitelmaa koskevassa päätöskoh-
dassa ei ole tarkempaa ohjeistusta järjestämissuunnitelman laatimiseksi, on
tarkoituksenmukaista, että sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta yk-
sityiskohtaiset ja selkeät ohjeet järjestämissuunnitelman laatimiseksi touko-
kuun loppuun mennessä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se pyytää kunnanhallitukselta
järjestämissuunnitelman laatimista varten yksityiskohtaiset ja
selkeät ohjeet.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli järjestämissuunnitelman laati-
misesta ja totesi, että se ei tarvitse kunnanhallitukselta ohjeita. Sivistyslau-
takunta oli yksimielisesti sitä mieltä, että sivistystoimenjohtaja yhdessä
rehtoreiden kanssa laatii toukokuun loppuun mennessä järjestämissuunni-
telman, ja tuo suunnitelman sitä ennen käsiteltäväksi sivistyslautakunnan
huhtikuun kokoukseen. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotusta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- sivistystoimenjohtaja yhdessä rehtoreiden kanssa laatii

henkilöstöresurssien mitoittamiseksi opetuksen järjestä-
missuunnitelman.

- opetuksen järjestämissuunnitelma käsitellään sivistyslau-
takunnan huhtikuun kokouksessa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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11 § OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN LASKUJEN
VASTAANOTTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA 2012

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- Lapinjärven koulujen johtajat hyväksyvät oman yksikkön-

sä laskut ja nimeävät vastaanottajat.
- Kouluhallinnon laskun vastaanottajina toimivat Minna To-

ropainen ja Anita Silfvast sekä hyväksyjinä Jaana Härmä-
vaara ja Christian Almgren.

- Päivähoitoa koskevat laskut hyväksyy Maria Johansson ja
nimeää vastaanottajat.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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12 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSMENETTELY

Kunnan koskevat määräykset hallintosäännöstä sekä opetuspalveluiden että
varhaiskasvatuspalveluiden eri toimijoiden vallan- ja vastuunjako ovat lu-
ettavissa sivistyslautakunnan kokouksen (27.1.2011, 2 §) pöytäkirjasta. Ko-
kouksessa käydään läpi kielikysymys ja –etiketti, esteellisyys- ja noudatta-
misetiketti, vaitiolovelvollisuus sekä otto-oikeuden käyttö.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että sivistyslautakunnan kokousajankohta on pääsääntöi-

sesti keskiviikko klo 18, kokouspaikka kunnanviraston
yhteispalvelupisteen kokoushuone tai muu erikseen sovittu
paikka

- esityslistat lähetetään kouluille, tiedotusvälineille sekä
Orimattilan että Myrskylän kuntiin

- sivistystoimenjohtaja tiedottaa tarvittaessa päätöksistä ko-
kousta seuraavan päivän aikana

- pöytäkirja on tarkastettavana kunnantoimistossa toisena
työpäivänä kokouksen jälkeen, ellei erikseen toisin sovita

- sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävänä
kunnantoimistossa viikon kuluttua kokouksesta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
_______________
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13 § PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2012 (LIITE)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.12.2011 opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n nojalla päättänyt vahvistaa
mainitun lain 11-14 ja 18 §:ssä tarkoitetut yksikköhinnat oppilasta kohden
sekä 16 §:ssä tarkoitetun joustavan perusopetuksen hinnan oheisen liitteen
mukaisesti vuodelle 2012. Esi- ja perusopetuksen perushinta on 7.300,49 €,
pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksen hinta 17.594,18 € / 18.225,81 € ja
vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksen hinta 28.179,89 € / 29.191,55 €
Lapinjärven muut perusopetuksen yksikköhinnat ovat liitteen mukaiset.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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14 § ERITYISPÄIVÄHOIDON TUKEA TARVITSEVAT LAPSET 2011 (LIITE)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Marinka Ehrukainen on laatinut ja toi-
mittanut yhteenvedon erityispäivähoidon tukea tarvitsevista lapsista vuonna
2011 (liite).

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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15 § SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN
INDEKSITARKISTUKSET VUONNA 2012 / PÄIVÄHOITO

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu 17.11.2011 an-
netulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoi-
tuksella. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2012, paitsi päivähoitoa koskevat
tarkistukset 1.8.2012 alkaen.
Lasten päivähoitomaksut määritellään perheen tulorajojen ja henkilöiden
lukumäärän perusteella. Uudet tulorajat perheen koon mukaan ovat
1.8.2012 alkaen seuraavat:

- 1-2 henkilöä 1.278 €
- 3 henkilöä 1.576 €
- 4 henkilöä 1.871 €
- 5 henkilöä 1.996 €
- 6 henkilöä 2.121 €

Tulorajan korotus/lisälapsi on 125 €.

Päivähoidossa perittävä enimmäismaksu on 1.8.2012 alkaen 264 €, toisen
lapsen enimmäismaksu 238 € ja pienin perittävä maksu 24 €.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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16 § KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON ATERIAKORVAUKSIEN
INDEKSIKOROTUKSET VUODELLE 2012

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle kor-
vataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset KVTES (2012-
2013) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12, 13 §:n (perhepäivähoidon
kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan
perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suo-
ritetaan ajalla 1.1.-31.12.2012 omassa kodissaan työskenteleville perhepäi-
vähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorva-
uksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelli-
set kustannukset.

Maksettavat korvaukset ovat seuraavat:

1. aamiainen, välipala tai iltapala (alle kouluik./koulul.)            0,69€ / 0,89€
2. lounas tai päivällinen (alle kouluik./koul.)                              1,63€ /2,12€
3. muu kustannus, €/päivä (alle kouluik./koul.)               1,74€ / 1,74€

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan
suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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17 § MAKSUTON KUNTOUTTAVA PÄIVÄHOITO

Kyselyjä mahdollisuudesta saada maksutonta kuntouttavaa päivähoitoa La-
pinjärvellä on tullut useita viimeisen vuoden aikana. Lapinjärvellä ei ole
yhtenäisiä kriteereitä maksuttoman kuntouttavan päivähoidon saamiseksi.
On tarkoituksenmukaista, että sivistyslauta päättää kriteereistä, joiden pe-
rusteella vanhemmilla on mahdollisuus saada lapselleen maksutonta päivä-
hoitoa kuntouttavista syistä.
Maksutonta kuntouttavaa päivähoitoa haetaan lomakkeella, johon liitetään
kriteereissä mainitut lausunnot. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee
esityksen päivähoitomaksusta vapauttamisesta varhaiskasvatuspäällikölle,
joka tekee viranhaltijapäätöksen.

Maksuttoman kuntouttavan päivähoidon kriteerit ovat:
1. Päivähoitomaksusta voidaan vapauttaa mikäli lapsella on eri-

koissairaanhoidon lausunto päivähoidon tarpeesta kuntouksel-
lisista syistä. Tällä perusteella myönnetyn päivähoidon enim-
mäislaajuuslaajuus on 5h/päivä.

2. Päivähoitomaksuista voidaan vapauttaa mikäli lapsella on ke-
hitysvammadiagnoosi. Kehitysvammaisen lapsen päivähoito
katsotaan kuntouttavaksi, erityishuoltona annettavaksi hoidok-
si ja huolenpidoksi. Päivähoitomaksusta vapauttaminen edel-
lyttää lääkärinlausuntoa, jossa otetaan kantaa kuntouttavan
päivähoidon laajuuteen. Kehitysvammaisella lapsella tulee olla
voimassa oleva erityishuolto-ohjelma, johon on merkitty kun-
touttavan päivähoidon laajuus. Mikäli lapsen päivähoidon tar-
ve ylittää kuntouttavan päivähoidon laajuuden, peritään ylittä-
vältä osalta perheen tulojen mukainen päivähoitomaksu (laki
kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977).

3. Päivähoitomaksusta voidaan vapauttaa mikäli lastensuojeluvi-
ranomainen on antanut lausunnon kuntouttavan päivähoidon
tarpeesta. Kuntouttavan päivähoidon enimmäislaajuus on
5h/päivä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ottaa huomioon maksuttoman kun-
touttavan päivähoidon kriteerit 1,2 ja 3.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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18 § KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PÄIVÄHOITOMAKSU

Kehitysvammaiselle lapselle järjestettävä päivähoito voi olla maksullista tai
maksutonta. Päivähoito on maksutonta, jos se on erityishuoltona annettavaa
hoitoa ja huolenpitoa. Maksuttomasta erityishuollosta on kysymys yleensä
silloin, kun lapsi on selkeästi ohittanut päivähoitoiän tai kun lapsi on vaike-
asti kehitysvammainen ja hän tarvitsee hoitoa nimenomaan vammaisuutensa
perusteella. Jos päivähoito on erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta,
ei asiakasmaksuja voida periä kuntoutukseen varatun hoidon ajalta, koska
alle 16-vuotiaan osittainen ylläpito on erityishuollossa maksutonta.
Kehitysvammalain toissijaisuuden takia kehitysvammaisille lapsille järjes-
tetään päivähoitoa yleensä päivähoitolain perusteella. Kun hoitoa järjeste-
tään päivähoitolain perusteella ja kun kysymys ei ole erityishuoltona annet-
tavasta hoidosta ja huolenpidosta, päivähoidosta voidaan periä lapsen van-
hemmilta asiakasmaksulain ( 7 a § ) mukaan määräytyvä maksu.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että kehitysvammaisilta lapsilta pe-
ritään:
- kehitysvammaisten lasten päivähoitomaksu peritään pää-

sääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista anne-
tun lain mukaisesti.

- jos päivähoito on erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kun-
toutusta, ei asiakasmaksuja peritä kuntoutukseen varatun
hoidon ajalta, koska alle 16-vuotiaan osittainen ylläpito on
maksutonta.

- kuntouttavan päivähoidon enimmäislaajuus on 5h/päivä.
- päivähoitomaksu peritään pidennetyn oppivelvollisuuden

ajalla täydentävästä päivähoidosta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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19 § VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN TYÖAIKA PÄIVÄKODIN RAKENTAMISEN
AIKANA

Rakenteilla olevan Peikkolaakson päiväkodin uudisrakennuksen on tarkoi-
tus olla kokonaisuudessaan valmis 15.5.2012. Uuden päiväkodin toiminnan
valmistelu- ja suunnittelutehtävät ovat pääsääntöisesti varhaiskasvatuspääl-
likön vastuulla.
Varhaiskasvatuspäällikön nykyisestä viikottaisesta ( 38,25 h ) työajasta 55
% on sijoitettu päiväkodille, ja 45 % on jaettu päivähoidon muiden yksiköi-
den kesken. Päiväkodilla työskennellessään varhaiskasvatuspäällikkö työs-
kentelee pääsääntöisesti puolet työajasta lapsiryhmässä ja toinen puoli on
tarkoitettu hallinnolliselle työskentelylle. Jos varhaiskasvatuspäällikkö va-
pautetaan lapsiryhmässä työskentelystä siihen asti, kunnes päiväkoti on
valmistunut, hoitotyöhön käytetty aika saadaan sisäisillä järjestelyillä hoi-
dettua ilman ylimääräisiä kustannusvaikutuksia.
Koska uuden päiväkodin toiminnan valmistelu- ja suunnittelutehtävät vaati-
vat normaalia enemmän hallinnollista työtä, on tarkoituksenmukaista, että
varhaiskasvatuspäällikkö vapautetaan lapsiryhmässä toimimisesta siihen
saakka, kunnes päiväkoti on valmistunut. Alustavan rakennussuunnitelman
mukaan päiväkodin uudisosa luovutetaan tilaajalle 15.5.2012.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuspäällikön vii-
kottainen työaika ( 38,25 h ) koostuu pelkästään hallinnolli-
sista tehtävistä 5.5.2012 saakka, tai siihen asti, kunnes uusi
Peikkolaakson päiväkoti on luovutettu tilaajalle (Lapinjärven
kunta).

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä halusi korjata
ehdotuksessa olleen päivämäärän oikeaksi siten, että uusi päivämäärä on
15.5.2012. Tea Brusas ehdotti Markku Lautamäen kannattamana, että var-
haiskasvatuspäällikön viikottainen työaika koostuu pelkästään hallinnolli-
sista tehtävistä 31.12.2012 saakka. Muita ehdotuksia ei tullut, joten Tea
Brusaksen tekemä ehdotus jäi ainoaksi. Keskustelun jälkeen esittelijä
muutti ehdotustaan siten, että varhaiskasvatuspäällikön viikottainen työaika
koostuu 31.12.2012 saakka pelkästään hallinnollisista tehtävistä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuspäällikön vii-
kottainen työaika koostuu pelkästään hallinnollisista tehtävistä
31.12.2012 saakka.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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20 § PORLAMMIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT

Porlammin ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat liian ahtaat suhteutettuna siellä
hoidossa olevien lasten lukumäärään. Päivähoitoon on varattu kolmen huo-
neen ja keittiön asunto, ja hoidossa on tällä hetkellä 15 lasta.
Hilda Käkikosken koulun asuntosiiven ensimmäisessä kerroksessa on esi-
koululaisten käytössä oleva tila (43 m2), asuntokäytössä oleva 3h + k (65
m2) ja tällä hetkellä vapaana oleva yksiö (36 m2). Asuntojen yhteenlaskettu
pinta-ala on 144 m2. Lapinjärven kunta on vuokrannut asuntokäytössä ole-
van huoneiston kunnan työntekijälle. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on
kuusi kuukautta. Teknisen johtajan kanssa käydyssä keskustelussa on tullut
ilmi, että asuntojen ryhmäperhepäiväkodiksi muuttamisesta ja remontoin-
nista aiheutuneet kustannukset pystytään laskemaan vasta remonttisuunni-
telman valmistuttua.
Vaikka uusi päiväkoti valmistuu alustavasti 15.5.2012 mennessä, tarvitaan
Porlammilla edelleen päivähoidon yksikkö.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ryhdytään
selvittämään uusien päivähoitotilojen käyttöönottoa Porlam-
milla.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana Päivi Lempiö esitti, että esittelytekstissä
oleva viimeinen lause jätetään kokonaan pois. Tea Brusas ja Heidi Silfvast
kannattivat Päivi Lempiön ehdotusta. Koska rinnakkain oli kaksi ehdotusta,
esittelijän ja Päivi Lempiön, suoritettiin äänestys. Ne, jotka kannattivat
esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA, ja ne, jotka kannattivat Päivi Lempiön
ehdotusta, äänestivät EI.  Esittelijän ehdotusta kannattivat Erja Junna ja
Markku Lautamäki. Päivi Lempiön ehdotusta kannattivat Tea Brusas, Heidi
Silfvast, Annika Lindfors ja Dan Nybondas. Täten Päivi Lempiön ehdotus
jäi voimaan. Käsittelyn jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- esittelytekstistä poistetaan viimeinen lause ”Vaikka uusi

päiväkoti valmistuu alustavasti 15.5.2012 mennessä, tar-
vitaan Porlammilla edelleen päivähoidon yksikkö.”

- Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ryhdy-
tään selvittämään uusien päivähoitotilojen käyttöönottoa
Porlammilla.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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21 § KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU
RAHOITUS VUONNA 2012 (LIITE)

Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden
sekä päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Valtion-
varainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa
sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetussa laissa (1704/2009).
Lapinjärvellä valtionosuuden ja opetustoimen muun rahoituksen jakautumi-
nen selviää 29.12.2011 päivätystä ja 3.1.2012 saapuneesta maksuerittelystä
(liite).

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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22 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION AUDITORION TILAVUOKRA 1.1.2012
ALKAEN

Lapinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 29.8.2011, 160 §, päättänyt
vuoden 2012 talousarvio-ohjeista ja raamista hallintokunnille. Kunnan tu-
lojen osalta kunnanhallitus päätti, että hallintokuntien tulee mahdollisuuksi-
en mukaan tehdä taksoihin, maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia siten,
että ko. taksa/maksu/vuokra vastaa vähintään Itäisen Uudenmaan vastaavan
taksan/maksun/vuokran keskiarvoa.
Porlammin koulun auditoriolle ei ole määrätty tilavuokraa. Auditorio on
ollut Porlammin koulun omassa käytössä, kunnanvaltuusto on käyttänyt ti-
laa kokouksiin ja auditoriossa on järjestetty erilaisia koulutustilaisuuksia.
Koska auditorioiden käyttäjät yleensä jakautuvat kahteen eri asiakasryh-
mään (ensimmäisenä kunnan eri tuotantoyksiöt, yhdistykset ja muut yleis-
hyödylliset yhteisöt sekä toisena asiakasryhmänä yksityistilaisuudet ja kau-
palliset pääsymaksulliset tilaisuudet), voidaan myös Porlammin auditoriolle
määrätä tilavuokrat kyseisen jaottelun perusteella. Ehdotuksena pohjana on
käytetty lähikuntien vastaavista tiloista perittyjä tilavuokria.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että Porlammin koulun auditoriosta
perittävä tilavuokra on 1.1.2012 alkaen:
- 17€/h, kun asiakasryhmänä on kunnan eri tuotantoyksiköt,

yhdistykset ja muut yleishyödylliset yhteisöt
- 35€/h, kun asiakasryhmänä ovat yksityistilaisuudet sekä

kaupalliset ja pääsymaksulliset tilaisuudet

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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23 § LÄSNÄOLOPÄIVÄT VUONNA 2011 / VARHAISKASVATUS (LIITE)

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson toimittanut sivistyslautakunnalle
tiedoksi päivähoidossa olevien lasten läsnäolopäivät vuodelta 2011. Koko-
naismäärä on 17.177 läsnäolopäivää. Vuonna 2010 läsnäolopäiviä oli
15.765 ja 14.022 vuonna 2009. Verrattuna vuoden 2011 ja 2010 läsnäolo-
päiviä, todetaan läsnäolopäivät ovat lisääntyneet vuoden aikana noin 9 %.
Yksityiskohtainen läsnäolopäivien lukumäärä päivähoidon eri yksiköissä
selviää liitteestä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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24 § LASTENTARHANOPETTAJAN PALKKAAMINEN PUKARON
RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIIN AJALLE 9.1.-20.6.2012

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.1.2012, 18 § päättänyt myöntää luvan
palkata lastentarhanopettaja Pukaron ryhmäperhepäiväkotiin 9.1.-20.6.2012.
Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on palkannut kyseiseksi ajaksi
Pukaron ryhmäperhepäiväkotiin lastentarhanopettajaksi Anni Paavolan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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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
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
2, 6, 17, 18, 19, 20, 22, 24

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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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 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


