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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- valita pöytäkirjantarkastajiksi Ari Koiviston ja Ritva LillSmedsin.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS
Johtaja esittelee toiminnallista tilannetta lähemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä toiminnallisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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25 §

Päivämäärä
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TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS (LIITE)
Johtaja esittelee taloudellista tilannetta tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä taloudellisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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SIVIILIPALVELUSTOIMINNAN VALTIOLLISTAMINEN
Siviilipalveluksen toimeenpanoa on toteutettu Lapinjärven koulutuskeskuksen toimesta vuodesta 1998 lukien. V. 2011 valmistuneen Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän raportin "Siviilipalvelus 2020" mukaan siviilipalvelustoiminta tulisi valtiollistaa. Valtiollistamistoimia valmisteli syksyllä
2012 työskennellyt Siviilipalveluksen valtiollistamista selvittävä työryhmä,
jonka muistio on jätetty joulukuussa 2012. Tämän jälkeen valtiollistamisasia on siirtynyt poliittiseen käsittelyyn ja periaatepäätös valtiollistamistoimien aloittamisesta on tehty. Johtaja selostaa valtiollistamistyöskentelyn
jatkoa kokouksessa. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä saamansa informaation siviilipalvelustoiminnan
valtiollistamisesta tiedoksi
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-----------------------------14.5.2013
Siviilipalvelustoiminnan valtiollistaminen tullaan toteuttamaan liikkeenluovutuksen periaattein niin että luovutuksesta vastaa Lapinjärven kunta ja
luovutuksen saajana on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY). Valtiollistamisessa on monia huomioitavia näkökohtia ja asian edistämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut toimeen
työryhmät seuraavien osa-kokonaisuuksien / asiaryhmien hahmottamiseksi:
a) Siviilipalveluslain ja –asetuksen muuttaminen
b) ELY-lain ja –asetuksen muuttaminen
c) Liikkeen luovutus (henkilöstön siirtyminen kunnalta valtiolle)
d) Taloushallinto (kirjanpitoyksikkötehtävät, taloushallinnon järjestelmät)
e) Henkilöstöhallinto ja palkkausjärjestelmä
f)

Tietohallinto

g) Viestintä
h) Kiinteistön vuokraus
i)

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Ostopalveluiden hankkiminen

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Ensimmäisenä vaiheena ovat liikkeen luovutuksen vaatimat YTneuvottelut, jossa kuullaan toisen työnantajan palvelukseen siirtyvän henkilöstön näkemyksiä valtiollistamisesta. Koulutuskeskuksen siirtyvän henkilöstön kanssa ensimmäinen neuvottelu on pidetty 13.5.2013.
Kaikenkaikkiaan Lapinjärven kunnalla ja koulutuskeskuksella tulee olla aktiivinen rooli valtiollistamisen edetessä. Valtiollistaminen tapahtuu 1.1.2014
lukien, mutta mm. KVTESiä tultaneen noudattamaan sopimuskauden, eli
helmikuun 2014 loppuun.
Johtaja selostaa valtiollistamistoimia lisää kokouksessa. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä valtiollistamisasian tiedoksi ja lähettää valtiollistamisasiat myös kunnanhallitukselle tiedoksi.
KÄSITTELY: Johtaja selvitteli tämän hetkistä tilannetta tarkemmin kokouksessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajat ylijohtajan johdolla
olivat tutustumassa siviilipalvelukseen ja Lapinjärven koulutuskeskuksen
toimintaan 8.5.2013. Ensimmäinen YT-neuvottelu pidettiin 13.5.2013 siirrettävän henkilökunnan kanssa. Tilaisuudessa käytiin läpi esim. henkilöstön
asema liikkeen luovutuksen yhteydessä. Paljon on kuitenkin vielä myös selvitettäviä asioita.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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LÄÄKÄRIPALVELUT V. 2013
Klinikalla tarvitaan lääkäriä palveluskelpoisuustarkastusten tekemistä varten sekä tarkastamaan koulutuskeskukseen tulleita lääkärinlausuntoja.
LKK:ssa on vuodesta 2009 lukien lääkärinä toiminut LL Leena Sulkava.
Palvelusvelvollisten toimiessa lääkärinä Sulkava on toiminut myös valvovana lääkärinä. Vuoden 2012 osalta siviilipalvelustoiminnan ja terveysklinikan toiminnan osalta on tehty selkeytystä Loviisan kaupungin ja LKK:n
terveysklinikan välillä. Loviisan johtava lääkäri Tero Taipale on toiminut
koulutuskeskuksen terveysklinikan lääketieteellisenä vastaava lääkärinä. Lisäksi on lisätty yhteistyötä Loviisan kaupungin kanssa klinikkatoimintaa ja
sen kehittämistä koskevissa käytännöissä mm. lisätty koulutusyhteistyötä.
Menettelystä on sovittu yhteistyössä Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin kanssa.
Kuluvana vuonna Sulkava on työskennellyt LKK:ssa n. kolme-neljä päivää
viikossa. Tarpeen tullen lääkäri on ollut myös käytettävissä muina kuin ennaltasovittuina aikoina. Lääkäripalvelujärjestelystä on neuvoteltu kehityskeskustelussa lääkäri Leena Sulkavan kanssa 6.11.2012. Keskusteluun osallistuivat Tero Taipale, Sari Eskola ja Mikko Reijonen. Keskustelun perusteella ajatuksena on hankkia vuoden 2013 ajan terveysklinikan lääkäripalvelut LL Leena Sulkavalta niin että hän työskentelee LKK:ssa erikseen sovitun ohjelman mukaisesti noin kolme-neljä päivää viikossa; erän kahden ensimmäisen viikon ajan 3-4 pvää/vko ja kahden seuraavan viikon ajan 1-3
pvää/vko. Vuoden 2013 aikana selkiintyvät mahdolliset siviilipalvelustoiminnan valtiollistamisen vaikutukset LKK:n terveysklinikan toimintaan ja
asian käsittelyyn palataan vuoden 2013 aikana. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä esitettyyn järjestelyyn ja katsovat, että näillä suunnitelmilla voidaan
edetä vuosi 2013. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää, että
- koulutuskeskuksen lääkärinä tuntityöperiaatteella v. 2013
toimii LL Leena Sulkava ja hänen tuntityöskentelykorvaus
on entinen, 53 euroa/h.
15.11.2012 Asian käsittely
Työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelustoiminnan valtiollistamistyöryhmässä on tullut esille terveyspalveluiden asemointi siviilipalvelustoiminnan kokonaisuudessa ja selvitystyöryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena, että terveysklinikan toiminta siirtyisi valtion tehtäväksi. Terveyspalveluiden organisoinnista on aloitettu neuvotteluja Loviisan kaupungin kanssa
ja lisäselvityksiä asian järjestämiseksi tarvitaan. Tässä vaiheessa ei ole tar-

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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koituksenmukaista vielä päättää lääkäripalveluiden hankinnasta vaan katsoa
ensin kuinka siviilipalvelustoiminnan vuotta 2013 koskevat terveyspalvelut
kokonaisuutena järjestetään. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- palauttaa asia uuteen valmisteluun
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

----------------------------6.3.2013
Koulutuskeskuksen lääkärin Leena Sulkavan kanssa on sovittu hänen työskentelystään LKK:ssa ajalla 1.1. -31.3.2013, jonka ajankohdan jälkeen Sulkava jää eläkkeelle. Neuvottelut terveysklinikkatoiminnan järjestämisestä
esim. Loviisan kaupungin kanssa ovat kesken ja aikataulun huomioonottaen
kevät- ja kesäajaksi on tarkoituksenmukaisinta hankkia velvollisten lääkärintarkastukset muulta palveluntarjoajalta. Koulutuskeskus on aiemmin
käyttänyt sairaus- ym. sijaisuustapauksissa Lähilääkärit Oy:n palveluja. Lähilääkäreiden kautta on pyydetty tarjousta lääkärintarkastuksista siviilipalvelusvelvollisille huhtikuun - elokuun erien ajaksi. Saatu tarjous on esillä
kokouksessa. Hankinta jää alle sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen
kynnysarvon ja lääkärintarkastukset ovat siviilipalveluslain mukaista toimintaa, joten hankintaa ei ole perusteltua avata tarjouskilpailulle. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä esitetyn järjestelyn ajalle huhtikuu-elokuu 2013
lääkärintarkastusten hankkimiseksi siviilipalvelusvelvollisille
KÄSITTELY: Lautakunta kävi vilkasta keskustelua siitä, miten lääkäripalvelut saataisiin järjestettyä järkevimmällä tavalla. Yhtään tarjousta lääkäripalveluiden järjestämiseksi ei ole saatu kokousiltaan mennessä. Katsottiin,
että ainoa mahdollisuus tässä tilanteessa on uusi hakuprosessi ja asian käsittely seuraavassa kokouksessa. Myös Loviisan terveyskeskusta on informoitu
asiasta.
PÄÄTÖS:

Lautakunta päättää
- että käynnistetään uusi hakuprosessi lääkäripalveluiden
varmistamiseksi kevään ja kesän ajaksi
- että asia otetaan uuteen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa

-------------------------------------Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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9.4.2013
Edellisen kokouksen jälkeen LKK sai järjestettyä riittävät lääkäripalvelut
kevään erien ajaksi. Myös jatko Lähilääkärien toimittaman palvelun kanssa
lienee mahdollinen. Kokousajankohtaan mennessä uudesta lääkäripalvelusta
on saatu jo hieman kokemuksia ja jatkotoimenpiteitä on mahdollista arvioida käytävässä keskustelussa.
Lautakunnan edellisen kokouksen jälkeen Loviisan terveyskeskusta on informoitu keskuksen lääkäritarpeesta ja myös Loviisa on ilmaissut näkemyksensä asiaan. Koulutuskeskuksen lääkäritilanne on nyt turvattu kesäkuun
erään saakka, joten nyt on hyvä käydä keskustelua terveysklinikkatoiminnan
organisoinnista heinäkuusta eteenpäin. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä terveysklinikan tilanteen tietoonsa saatetuksi
KÄSITTELY: Johtaja esitteli lääkärtilannetta tarkemmin kokouksessa. Lääkäripalvelut on nyt turvattu juhannukseen asti ostopalveluna. Järjestetään
mahdollisimman nopeasti yhteinen neuvottelupalaveri, johon osallistuvat
edustajat Loviisan perusturvatoimesta, Lapinjärven kunnasta, Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä koulutuskeskuksesta.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

-------------------------------------------14.5.2013
Koulutuskeskuksen terveysklinikan (ml. lääkäritilanne) tilannetta on käsitelty useammissa suunnittelupalavereissa ja asioita on pyritty valmistelemaan
niin että myös Loviisan perusturva on tietoinen tulevaisuuden ratkaisuista.
Loviisan perusturvan kanssa on sovittu neuvotteluajankohta 21.5.2013 ja
neuvotteluun osallistuu jo edellisessä kokouksessa esitetyt tahot lisättynä
mahdollisesti Kaakkois-Suomen ELYn edustajalla.
Lääkäritilanteessa lain vaatimat tehtävät on hoidettu, mutta kaikilta osin järjestelyt eivät ole olleet toimivia. Myös lääkärijärjestelyistä on hyvä keskustella tulevassa Loviisan kanssa käytävässä neuvottelussa.
Lautakunnan on suotavaa tarkentaa tulevaa neuvottelua silmälläpitäen Lapinjärven kunnan näkemys siviilipalvelusvelvollisten terveyspalveluiden
järjestämisestä tulevaisuudessa. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus
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merkitä LKK:n terveysklinikan tilanteen tietoonsa saatetuksi

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TULOSPALKKAUKSEN KRITEEREIDEN TOTEUTUMAT V. 2012 (LIITE)
Tulospalkkaus on kunnanvaltuuston 16.6.2004/25.§:n päätöksen mukaisesti
käytössä LKK:ssa toistaiseksi. Vuoden 2012 tulospalkkauksen kriteerejä
mietittäessä käytiin keskustelua siitä voisivatko tulospalkkauskriteerit olla
enemmän ”kehitystehtävä”-luonteisia ja selkeästi jotain työn osa-aluetta kehittäviä ja eteenpäin vieviä.
Koulutuskeskuksen vuoden 2012 tulos oli positiivinen ja näin ollen perusteet tulospalkkion maksulle ovat olemassa. Tässä vaiheessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja päätetään tulospalkkauksen maksun painotukset.
Euromääräinen tulospalkkio vahvistetaan ja laitetaan maksuun vuoden lopussa.
Yleisesti voidaan todeta asetettujen tulospalkkiokriteereiden täyttyneen hyvin mutta yksikään henkilöstöryhmä ei ole täysin saavuttanut asetettuja tavoitteita. Liitteenä on tulospalkkauksen tavoitteet ja henkilöstön oma arvio
saavutetusta tasosta. Tulospalkkauskriteerit ja niiden toteutuminen käydään
kohdittain läpi kokouksessa. Näiden arvioiden perusteella ja lopullinen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen voidaan laskea henkilöstön tulospalkkauksen suuruus. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä v. 2012 tulospalkkiokriteereiden toteutumatiedot
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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ASIOITA TIEDOKSI
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johdon vierailu koulutuskeskukseen
8.5.2013: vierailun aikana ELY-keskuksen edustajat ylijohtajan johdolla
tutustuivat siviilipalvelustoimintaan ja Lapinjärven koulutuskeskuksen ti
loihin ja toimintaan.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä asia tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

LAPINJÄRVEN KUNTA
KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA

30 §

Päivämäärä

Sivu

14.5.2013

13

PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI
Johtajan päätöspöytäkirjat 23.3.2013 - 23.4.2013 18§ - 25§
Apulaisjohtajan päätöspöytäkirjat 5.4.2013 - 8.5.2013 17§ - 28§
Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 4.4.2013 – 14.5.2013 21§ - 23§
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.9.2013.
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat: Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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32 §

Päivämäärä

Sivu

14.5.2013

15

KOULUTUSKESKUKSEN RAHASTON PURKU JA LÄHIVUOSIEN
INVESTOINNIT (LIITE)
Lapinjärven kunnan ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen sopimuksen
mukaan koulutuskeskuksen rahasto tulee purkaa vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja esittää ministeriölle kuinka syntynyt ylijäämä
ja rahastoitu raha investoidaan koulutuskeskuksen alueeseen. Rahastossa
sen purkautuessa olevia rahoja sekä vuoden 2012 ylijäämää saadaan käyttää
vain koulutuskeskuksen alueella olevien rakennusten ylläpitämiseen ja korjaamiseen. Rakennusten on palveltava siviilipalvelustoimintaa.
Tekninen johtaja ja koulutuskeskuksen johtaja ovat valmistelleet investointiohjelman ulottumaan vuoteen 2015 saakka. Investointiohjelman pohjana
ovat olleet tiedossa olevat kiinteistöjen ja LKK:n alueen ylläpito- ja korjaustarpeet sekä taloudellisina reunaehtoina vuoden 2012 koulutuskeskuksen
ylijäämä ja rahastossa olevat rahat.
Tekninen johtaja on läsnä kokouksessa esittelemässä investointiohjelmaa,
joka on määrä viedä Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyttäväksi toukokuun loppuun mennessä. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä esitetyn koulutuskeskuksen investointiohjelman
- lähettää päätöksen liitteineen Työ- ja elinkeinoministeriöön sekä kunnanhallitukselle tiedoksi
KÄSITTELY: Johaja ja tekninen johtaja esittelivät liitteessä olevaa investoiniohjelmaa tarkemmin.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
Kieltojen pekoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
rusteet
Pykälät 24-31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 32

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusviranomainen
Lapinjärven Koulutuskeskuksen lautakunta
ja -aika
Latokartanontie
07800 Lapinjärvi
Pykälät 32

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pääValitusvirantökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oiomainen ja
kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
valitusaika
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521 HELSINKI
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä 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
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

