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______________________________________________________________________
MATKA-AVUSTUS PÖYTÄTENNIKSEN EM-KISOIHIN ROTTERDAMIIN
Sivla 33 §

Tuomas Saastamoinen on lähettänyt 15.5.2014 sivistyslautakunnalle
seuraavan hakemuksen:
’Olen 23-vuotias liikuntatieteiden opiskelija Jyväskylästä, mutta kotoisin
ja edelleen kirjoilla Ypäjällä. Voitimme viime vuonna yhdessä parini
kanssa pöytätenniksen opiskelijoiden Suomen mestaruuden nelinpelissä,
ja näin saimme edustusoikeuden ensi heinäkuun lopulla pidettäviin opiskelijoiden Euroopan mestaruuskilpailuihin Rotterdamiin.
Pohdinnan jälkeen päätimme ottaa kisapaikan vastaan, sillä kyseessä on
ainutlaatuinen tilaisuus päästä kilpailemaan huipputasolla ulkomailla, ja
edustamaan Suomea ja omaa yliopistoa. Pohdimme paikan vastaanottamista kuitenkin siksi, että opiskelijoiden liikuntaliitto ei enää tästä vuodesta alkaen tue taloudellisesti kisaedustajia, ja näin ollen joudumme
maksamaan kisareissun kokonaan itse, johon kuuluu muun muassa osallistumismaksu, lennot, majoitukset ja ruokailut.
Tästä syystä lähestynkin Ypäjän kuntaa, olisiko mahdollista saada pientä
rahallista tukea kisamatkaamme varten? Mietin esimerkiksi noin 200 euroa, joka kattaisi esimerkiksi majoituksen muutamaksi päiväksi. Toki
pienempikin summa olisi jo merkittävä apu! Kiitos jo etukäteen vaivannäöstä, mikäli otatte asian käsittelyyn.’
Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioon on varattu määrärahaa 300
euroa yksityishenkilöiden matka-avustuksia varten.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää Tuomas Saastamoiselle avustusta 200 euroa
pöytätenniksen EM-kisan matkakustannuksiin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Janika Varjorinne-Mäkeläinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.05.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
34 §
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3

_____________________________________________________________________________
TARJOUKSET KOULUKULJETUKSISTA LV. 2014-2015
Sivla 34 §

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 02.04.2014 pyytää tarjoukset
lukuvuoden 2014-2015 koulukuljetuksista. Tarjouspyyntö julkaistiin
HILMA-sivustoilla, kunnan ilmoitustaululla, Ypäjän kunnan kotisivuilla
ja toukokuun Ypäjäläinen-lehdessä. Tarjouspyyntö lähetettiin sivistyslautakunnan kokouksen 07.05.2014 esityslistan liitteenä.
Tarjouksia tuli määräaikaan 23.05.2014 klo 15.00 mennessä yhteensä
kolme
· Taksi Jukka Henttinen
· Tarjousyhteenliittymä Taksi Kankare Oy ja Ypäjän Monialapalvelut
· Tilausliikenne Mikkola
Tarjousten avauspöytäkirja sekä yhteenveto tarjouksista ovat esityslistan
liitteenä.
Taksi Jukka Henttinen on tehnyt tarjouksen kohteen 4, Ypäjänkylä, osaliikennöinnistä.
Tarjousyhteenliittymän Taksi Kankare Oy ja Ypäjän Monialapalvelut
tarjous on käsiteltävä kokonaisuutena. Taksi Kankare Oy ja liikenteestä
vastaava henkilö Inge Kankare on tarjoutunut järjestämään kohteen 1
Palikkala-Hyrsynkulma-Saarikko-Levä liikennöinnin ja Ypäjän Monialapalvelut ja sen liikenteestä vastaava henkilö Teppo Tujula kohteen
2 Manninen-Kuusjoki liikennöinnin.
Tilausliikenne Matti Mikkola on tehnyt tarjouksen kaikista 1- 4 kohteista.
Tarjouspyynnössä pyydettiin nimeämään liikennöitsijän koulukuljetukseen ajatellut kuljettajat. Tarjouksissa on nimetty seuraavat kuljettajat:
· Taksi Jukka Henttinen – kuljettaja Jukka Henttinen
· Tarjousyhteenliittymä
Taksi Kankare Oy – Inge Kankare ja
Ypäjän Monialapalvelut – Teppo Tujula
· Tilausliikenne Mikkola – Matti Mikkola, Heikki Ojala ja Vesa
Vieraankivi.
Tarjouksen jättäneet liikennöitsijät täyttävät tarjouspyynnön ehdot kuljettajien osalta.
Kaikkien tarjoukset sisälsivät tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot ja selvitykset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
34 §

kokouspäivä
11.06.2014
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4

Tarjouksessa pyydettiin tiedot koulukuljetukseen käytettävästä autosta.
Tarjouksen jättäneet liikennöitsijät ovat ilmoittaneet autosta tarjouksessa
pyydetyt tiedot. Ypäjän Monialapalvelut yritys antoi tiedot ilmoittamalla ”tulossa kaksi 1+19 paikkasta vaatimusten mukaista bussia”.
Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin. Tarjouksissa
pyydettiin ilmoittamaan hinta ilman arvonlisäveroa euroa/kilometri.
Liikennöitsijöiden tarjoushinnat:
·

Taksi Jukka Henttinen

2,80 €/km (Kohde 4)

·

Tarjousyhteenliittymä
Taksi Kankare Oy
Ypäjän Monialapalvelut

1,49 €/km (Kohde 1)
1,49 €/km (Kohde 2)

Tilausliikenne Mikkola

1,35 €/km (Kohde 1)
1,65 €/km (Kohteet 2-4)

·

Tarjousyhteenliittymän tarjoushinta koulukuljetuksista kohteissa 1 ja 2
on yhteensä 2,98 €/km ja Tilausliikenne Mikkolan tarjous kohteista 1 ja
2 on yhteensä 3,00 €/km.
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että koulukuljetustarjoukset lukuvuodelle 2014-2015 hyväksytään seuraavasti:
Kohde 1 Hyrsynkulma – Palikkala – Saarikko – Levä
Taksi Kankare Oy :n tarjous kuljettajana Inge Kankare ehdolla, että tarjousyhtymän tarjouksessa mainittu auto on Ypäjän Monialapalvelut yrityksen nimeämän kuljettaja Teppo Tujulan käytössä viimeistään
1.8.2014 alkaen tai muussa tapauksessa tarjousyhtymän tarjous hylätään.
Kohde 2 Manninen – Kuusjoki
Ypäjän Monialapalvelut yrityksen tarjous kuljettajana Teppo Tujula ehdolla, että tarjouksessa mainittu auto on yrityksen nimeämän kuljettaja
Teppo Tujulan käytössä viimeistään 1.8.2014 mennessä tai muussa tapauksessa tarjousyhtymän tarjous hylätään.
Varalle kohteisiin yksi ja kaksi valitaan Tilausliikenne Mikkola ja kuljettajat Matti Mikkola ja Vesa Vieraankivi.
Kohde 3 ja 4 Kartanonkylä ja Ypäjänkylä
Tilausliikenne Mikkolan tarjous ja kuljettajiksi hyväksytään tarjouksessa
mainitut kuljettajat: Matti Mikkola, Heikki Ojala ja Vesa Vieraankivi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_________________________________________________________________________

ANOMUKSET KOULUKULJETUKSEEN
Sivla 35 §

Sivistyslautakunta on päättänyt, että koulukuljetukseen kuuluvat oppilaat, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä sekä huoltajan anomuksesta ilmainen koulukuljetus järjestetään myös seuraaville oppilaille:
- 1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä
- 1.-3. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään Forssantietä tai ylittämään sen Leväntien kohdalla
- 1.-6. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään 10-tietä
Huoltajien hakemukset koulukuljetuksiin esitellään kokouksessa.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen hakemusten
mukaisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
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ANOMUS KOULUKULJETUKSEEN
Sivla 36 §
Sivistyslautakunta

37 §

11.06.2014

7

______________________________________________________________________________
ANOMUS KOULUKULJETUKSEEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_______________________________________________________________________
ANOMUKSET ESIKOULUKULJETUKSEEN
Sivla 38 §

Kunnan on perusopetuslain 32 §:n mukaisesti järjestettävä esiopetusta
saavalle oppilaalle maksuton kuljetus.
Perusopetuslaki 32 § 1 mom.
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä
kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta
esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta,
lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 02.05.2000 § 69 päättänyt, että maksuton kuljetus esiopetukseen järjestetään huoltajan anomuksesta lapsille,
joiden matka toimintakeskukseen on vähintään 3 km tai tie on todettu
vaaralliseksi.
Huoltaja saa lapselleen maksuttoman kuljetuksen ilman erillistä anomusta mikäli matka esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Huoltajan anomuksesta kuljetus järjestetään myös kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti eli mikäli matka toimintakeskukseen on vähintään 3 km tai tie
on todettu vaaralliseksi.
Hakemukset maksuttomaan kuljetukseen esitellään kokouksessa. Hakemuksessa huoltaja voi valita kuljetuspaikaksi joko kodin tai hoitopaikan.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen hakemusten mukaisesti kuitenkin siten, että kuljetus järjestetään ainoastaan yhdestä paikasta, huoltajan valinnan mukaan joko kotoa tai hoitopaikasta.
.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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__________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 39 §

Rehtorin päätökset ajalta 30.04.-30.05.2014 §§ 106- 148 sekä varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 50-56 ja kirjastonjohtajan päätökset 18-23
ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa tutustumista
varten koulutoimistossa.
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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ILMOITUSASIAT
Sivla 40 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtionavustuksen hakeminen opettajien pedagogiseen ICT-käytön ohjaukseen, jolla kehitetään perusopetuksen laatua
Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen
Päätös erityisavustuksen myöntämisestä
Opetushallitus
Kotitalouden oppimistulosten arviointi
Aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 340 000 euroa valtionavustuksia lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin
Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Tarkastuspöytäkirja, Päiväkotivalvonta
Koulutoimisto
Muistio koulun johtajien kokouksesta 22.05.2014

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_______________________________________________________________
NUORISOTILA HAAVIN VUOKRAUS ULKOPUOLISILLE KÄYTTÄJILLE
Sivla 41 §

Kiinnostus vuokrata Nuorisotila Haavia on lisääntynyt. Haavissa pidetään mm. lasten ja nuorten synttäreitä. On ilmennyt tarvetta laatia vuokraukselle joitakin ehtoja ja tarkistaa hinnoittelua. Tällä hetkellä vuokraa
peritään 17 euroa vuokrauskerralta.
Hinnoittelussa tulee ottaa jatkossa huomioon vuokrausajan pituus ja
ajankohta. Lisäksi oma toiminta menee aina ulkopuolisen vuokrauksen
edelle.
Minimiaika vuokraukselle on kaksi tuntia ja hinta 30 euroa viikonloppuisin. Lisätunnit ovat 10 euroa/tunti. Arkisin hinta on 20 euroa/kaksi
tuntia ja lisätunnit edelleen 10 euroa/tunti. Mikäli Haavin on tarkoitus
olla auki nuorisotoimen omaan käyttöön, niin tilaa ei siis vuokrata ulkopuolisille.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että nuorisotila Haavin uudet vuokrat
1.8.2014 alkaen ovat
1. arkisin 20 euroa/kaksi ensimmäistä tuntia ja sen jälkeen 10 euroa/tunti
2. viikonloppuisin 30 euroa/kaksi ensimmäistä tuntia ja sen jälkeen 10
euroa/tunti
3. tilaa ei vuokrata, mikäli Haavissa on samaan aikaan omaa toimintaa.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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PÄIVÄKOTI SULJETTUNA JOULUNA
Sivla 42 §

Heporannan päiväkoti on ollut perinteisesti joululoman ajan suljettuna.
Varahoidon tarve on ollut hyvin vähäinen ja se on tarvittaessa toteutunut
perhepäivähoidossa.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Heporannan päiväkoti on suljettu
24.12.2014 – 4.1.2015.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA
Sivla 43 §

Lastentarhanopettajan virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla ja
kotisivuilla. Määräaikaan 30.5.2014 mennessä virkaa hakivat Laura Mattila Jokioisilta ja Anne-Mari Paloposki Ypäjältä. Varhaiskasvatusjohtaja
ja rehtori haastattelivat molemmat hakijat.
Haastattelujen ja muun koulutus- ja työkokemuksen perusteella haastattelijat esittävät virkaan valittavaksi Laura Mattilan ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne-Mari Paloposken.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee kunnan lastentarhanopettajan virkaan
1.8.2014 alkaen lto Laura Mattilan ja hänen kieltäytymisensä varalle lto
Anne-Mari Paloposken KVTES:n mukaisin palkkaeduin.
Valinta on ehdollinen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
Päätös:

Keskustelun kuluessa Janika Varjorinne-Mäkeläinen teki esityksen, että
virkaan valitaan Anne-Mari Paloposki ja varalle Laura Mattila. Niina
Laaksonen kannatti Janika Varjorinne-Mäkeläisen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty rehtorin päätösehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti kättennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin
kahdeksan ääntä, jotka jakautuivat rehtorin päätösehdotus kaksi ääntä,
Janika Varjorinne-Mäkeläisen ehdotus viisi ääntä ja yksi tyhjä ääni. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena 2 - 5 sivistyslautakunta
valitsee lastentarhanopettajan virkaan 1.8.2014 alkaen Anne-Mari Paloposken ja varalle Laura Mattilan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ASIAT
Sivla 44 §
Keskusteltiin seuraavista asioista:
-

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle annettavasta lausunnosta
Pirjo-Riitta Palosen kantelun johdosta

-

Pertunkaaresta ja sen käytöstä koulun liikuntatilana

-

Kouluverkosta ja sen yhteydessä rehtori kertoi, että yleinen kuulemistilaisuus asiasta järjestetään Kartanon koululla 10.9.2014

-

Nuoriso-ohjaajan sijaisuudesta

-

Kunnan työntekijöille annettavista ansiomerkeistä

Lisäksi lautakunnalle jaettiin Jokiläänin kansalaisopiston toimintakertomus vuodelta 2013 sekä erityisopettajien lähettämä kirje.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 34, 40, 41, 44
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

33, 39, 42, 43

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän kunnan sivistyslautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 33, 39, 42, 43
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
35, 36, 37, 38

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150
13101 HÄMEENLINNA
Valitusaika 14 päivää

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

__
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