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KIRJASTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN VARAULOSKÄYNNIN  
RAKENTAMINEN 
 
Sivla 19 § Kirjaston yläkertaan on suunniteltu tilat mm. koululaisten iltapäivätoi-

mintaa varten (Arkkitehtitoimisto Turkka Oy 20.3.2012). Tilat soveltu-
vat erinomaisen hyvin erilaisiin lasten kerhotoiminnan tarpeisiin (koulu-
laisten iltapäivätoiminta ja avoin päiväkotitoiminta, muu kerhotoiminta). 
Lasten leikeissä ja muussa toiminnassa tarvittavat välineet voivat olla 
helposti lasten saatavilla mm. avohyllyillä, komeroissa ja laatikoissa.  

 
Lisäksi yläkerran yksi huoneista sopii hyvin erilaisten kokousten ja mui-
den kokoontumisten pitopaikaksi kirjaston aukioloaikoina. Alakerrassa 
ei pysty pitämään kokouksia kirjaston ollessa auki. Tämä yläkerran ko-
koontumistila avautuu kirjaston parvekkeelle, mikä on lämpimään vuo-
den aikaan myös hieno kokoontumistila.  

 
Museovirasto on hyväksynyt kirjastorakennuksen toisen kerroksen käyt-
tötarkoituksen muutoksen vaatiman varauloskäynnin rakentamisen eli 
kierreportaat kirjaston päätyyn.  

 
Tekninen johtaja on pyytänyt kustannusarvion varauloskäynnin raken-
tamisesta. Kustannusarvio on 20 000 euroa. Koulun iltapäivätoiminta ja 
avoin päiväkotitoiminta aloittavat toimikautensa elokuussa, jolloin olisi 
mukava päästä uusiin tiloihin. Iltapäivätoiminnalla ei ole Perttulan kou-
lussa erillistä tilaa, vaan ip-toiminta kokoontuu ruokasalissa (syödään 
mm. välipala) ja vapaissa luokissa sekä luonnollisesti liikuntasalissa ja 
koulun pihalla/urheilukentällä.  
 
Muutospiirustukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vesipistettä ei vedetä 
tässä yhteydessä yläkertaan.  

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran 
poistumistie toteutetaan 1.8.2015 mennessä ja hankkeen toteuttamiseen 
myönnetään tekniselle toimelle 20 000 euron lisämääräraha vuoden 2015 
talousarvioon.  

 
Päätös: Keskustelun kuluessa Pirkko Lipponen esitti Jukka Aaltosen kannatta-

mana, että varauloskäynnin rakentaminen jätetään pöydälle, koska ennen 
päätöksentekoa pitää selvittää, onko tiloille, joissa iltapäivätoimintaa jär-
jestetään joitakin tilavaatimuksia.  Lisäksi pitäisi selvittää kokoustilan 
käyttömahdollisuudet esimerkiksi vuokrattavana tilana. 

 
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdo-
tuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. 

 
Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys.  Äänestys-
menettely hyväksyttiin. 
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin esittelijän ehdotukselle kaksi ääntä 
ja Pirkko Lipposen esitykselle kuusi ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöy-
täkirjan liitteenä 2. 

 
Äänestyksen äänin 6-2 sivistyslautakunta päätti jättää kirjastorakennuk-
sen varauloskäynnin rakentamisen pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
   
        
 
 
Sivla  28 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaan 

aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on oikeus turvalliseen 
toimintaympäristöön. Toiminnassa käytetään koulun tai muita toimin-
taan soveltuvia lähiympäristön tiloja. Toiminnan järjestäjänä kunnan tu-
lee varmistaa, että tilat ja välineet ovat toimivia, turvallisia ja tarkoituk-
senmukaisia. Toimipaikassa tulee olla voimassaoleva turvallisuus- ja pe-
lastussuunnitelma. Koulutilojen käytön suunnittelussa, koulurakennusten 
korjauksissa ja uusien koulujen rakentamisessa otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Toimintaym-
päristön tulee tukea toiminnalle asetettuja tavoitteiden saavuttamista, ja 
sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toimin-
nan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan moni-
puolisuus.  
 
Mielestäni kirjaston yläkerta tilana vastaa hyvin näitä iltapäivätoiminnal-
le asetettuja vaateita ja toiveita. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
edellyttää tätä varapoistumistien tekemistä, mikä on nyt käsittelyssä.  
 
Kokoustilan käyttömahdollisuuksien selvittelyä jatketaan, mutta kirjas-
ton yläkerran asettaminen yksistään maksulliseksi vuokrattavaksi tilaksi 
ei ole perusteltua, koska kunnalla on esim. Veteraanitupa maksuton tila. 
Kirjaston yläkerran poistumistien toteuttamista en kytkisi kokoustilan 
vuokraamisen mahdollistumiseen maksullisena. Kunnan vuokrattavien 
tilojen mahdollisista maksuista voidaan teettää selvitys, mikäli sellainen 
katsotaan tarpeelliseksi ulkopuolella tämän poistumistiekysymyksen.    

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran 
poistumistie toteutetaan 1.8.2015 mennessä ja hankkeen toteuttamiseen 
myönnetään tekniselle toimelle 20 000 euron lisämääräraha vuoden 2015 
talousarvioon.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN PERUSAVUSTUSTEN 
JAKAMINEN 
 
Sivla  29 § Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen perus- ja kohdeavustukset on julis-

tettu haettavaksi 20.4.2015 mennessä. 
 

 Perusavustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöil-
le kuntalaisille suunnatun toiminnan tukemiseen. 

  
 Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastuskertomus vuodelta 2014, toimintasuunnitelma ja selvitys sii-
tä, mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan sekä talousarvio 
vuodelle 2015. Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää 
yhdistyksen säännöt. 

 
   Määräaikaan mennessä liikuntatoimen perusavustusta haki  
   1. Lounais-Hämeen Urheiluautoilijat ry  1 000 euroa 
   2. Ypäjän Yllätys ry    2 000 euroa 
 
   Määräaikaan mennessä nuorisotoimen perusavustusta haki  
   1. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry  1 500 euroa 
   2. MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry   2 000 euroa 
 
   Määräaikaan mennessä kulttuuritoimen perusavustuksia haki 
   Kulttuuri Puomi ry  500 euroa 
   

 Lautakunnalla on jaettavana avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille lii-
kuntatoimessa 2 000 euroa, nuorisotoimessa 900 euroa ja kulttuuritoi-
messa 300 euroa. Määrärahat tulee jakaa alustavasti perusavustusten ja 
kohdeavustusten kesken (aikaisempina vuosina 2/3 osaa perusavustuk-
siin ja loput kohdeavustuksiin).   

 Perus-/kohdeavustusten jaosta on keskusteltu liikunta-, nuoriso- ja kult-
tuuritoimesta vastaavien ohjaajien/sihteerien kanssa.  

 
Rehtorin päätösehdotus:  

 Sivistyslautakunta jakaa liikuntatoimen avustusmäärärahasta 2 000 euroa 
perusavustuksiin 1 300 ja kohdeavustuksiin 700 euroa sekä nuorisotoi-
men avustusmäärärahasta 900 euroa perusavustuksiin 600 euroa ja koh-
deavustuksiin 300 euroa.  

  
Edelleen sivistyslautakunta myöntää liikuntatoimen perusavustusta  
Ypäjän Yllätys ry:lle 1 300 euroa.  

   Kohdeavustuksiin varattu 700 euroa jaetaan toimintavuoden aikana. 
 

Edelleen sivistyslautakunta myöntää nuorisotoimen perusavustusta 
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:lle 600 euroa.   

  Kohdeavustuksiin varattu 300 euroa jaetaan toimintavuoden aikana. 
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Edelleen sivistyslautakunta myöntää kulttuuritoimen perusavustusta 
Kulttuuri Puomi ry:lle 300 euroa.   

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
Sampsa Jaakkola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi  
klo 18.32 – 18.36. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VALINTA 
 
Sivla 30 § Varhaiskasvatusjohtaja Karoliina Kärkkäinen on irtisanoutunut virastaan 

1.6.2015 alkaen. Virka on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä vir-
kaa hakeneista laadittu yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina. Ha-
kupaperit ovat nähtävänä koulutoimistossa ja kokouksessa. Toistaiseksi 
täytettäviin virkoihin sivistyslautakunta valitsee viranhaltijat.   

 
Varhaiskasvatusjohtajan virkaa hakeneista on haastateltu 21.4.2015 Erja 
Kaunisharju Tammelasta, Minna Nouko Jokioisilta, Katja Ojala Hump-
pilasta (peruutti hakemuksensa 21.4.2015) ja Hanna-Leena Sippola Hat-
tulasta. Haastatteluryhmä lautakunnan pj ja vpj sekä varhaiskasvatusjoh-
taja ja toimialapäällikkö totesivat haastattelujen jälkeen, että virkaan 
voidaan valita kuka tahansa haastatelluista.  Toimialapäällikkö esittää 
KM Hanna-Leena Sippolan valitsemista virkaan. Perusteluna on Hanna-
Leena Sippolan pätevyys sivistystoimen toimialapäällikön tehtävään.  

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta valitsee KM Hanna-Leena Sippolan ja hänen kieltäy-
tymisensä varalle sosiaalikasvattaja Erja Kaunisharjun varhaiskasvatus-
johtajan virkaan 1.6.2015 alkaen tehtäväkohtaisena palkka 3 000 €/kk. 
Koeajan pituus on 5 kk.  
 
Valinta on ehdollinen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätök-
sestä tiedon saatuaan tai muutoin valinta itsestään raukeaa.        

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.
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_______________________________________________________________________________ 
 
 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.12.2014 
 
Sivla 31 §  
 
Rehtorin päätösehdotus:  

 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä 5 olevan talousarvion      
toteutumisen ajalta 01.01.-31.12.2014. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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KOULUKULJETUKSEEN KUULUVAT OPPILAAT LV. 2015-2016 
 
Sivla 32 §  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 esiopetuk-
seen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus mak-
suttomaan 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 avus-
tus. 

 
Koulukuljetus järjestetään ilman huoltajan anomusta niille oppilaille, 
joiden koulumatka on yli viisi kilometriä.   Matka määritellään lyhintä 
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. 

 
Huoltajan anomuksesta maksuton koulukuljetus on järjestetty myös niil-
le oppilaille, joiden koulumatka on 1.-3. luokilla yli kolme kilometriä tai 
koulutie on ollut vaarallinen. 

 
Vaarallisia kouluteitä ovat olleet Forssantie ja sen ylitys Leväntien koh-
dalla  ja 10-tie.  Lautakunta on päättänyt tien vaarallisuudesta poliisivi-
ranomaisen lausunnon ja tielaitoksen liikennemäärätietojen perusteella.   

 
 
Rehtorin päätösehdotus:   

Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetukseen kuuluvat oppilaat, joi-
den koulumatka on yli viisi kilometriä sekä huoltajan anomuksesta il-
mainen koulukuljetus järjestetään myös seuraaville oppilaille: 

 
-    1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä 
-    1.-3. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään Loimaan-
Forssantietä tai ylittämään sen Leväntien kohdalla 
-    1.-6. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään 10-tietä. 

 
 

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 
 
KOULUKULJETUSREITIT LV. 2015-2016 
 
Sivla 33 §   Koulukuljetusreittejä ovat seuraavat: 

 
Ypäjänkylä – Ypäjänkylän koulu 

 
Ypäjä kk. – Ypäjänkylän koulu 

 
Ypäjänkylä – Kartanon koulu 

 
Kartanonkylä – Varsanoja – Perttulan koulu  

 
Manninen – Kuusjoki – Perttulan koulu - Kartanon koulu 

 
  Palikkala - Hyrsynkulma – Saarikko – Levän koulu – Kartanon koulu 

 
  Esiopetukseen tulevat oppilaat – Toimintakeskus 

 
 

Rehtorin päätösehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy edellä mainitut koululaiskuljetusreitit luku-

vuodeksi 2015-2016. 
 
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Sivla 34 §      Rehtorin päätökset ajalta 18.3.-24.4.2015 §§ 75-104 varhaiskasvatusjoh-

tajan päätökset 17.3.-24.4.§§ 44-62 sekä kirjastonjohtajan päätös 
27.3.2015 § 9 ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa 
tutustumista varten koulutoimistossa. 

 
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viran-
haltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnan-
hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. 

 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu-
heenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asian-
omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimi-
valtaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä 
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhalli-
tuksen käsiteltäväksi. 

 
  Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi-
men asioita. 

 
Rehtorin päätösehdotus:  
  Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös:                         Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                      
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___________________________________________________________________________ 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Sivla 35 §  
 
Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-
sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 

   
  Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen 
 
 Aluehallintovirasto 
 Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön 
 
 Tilastokeskus 
 Oppilaitosverkoston tarkistus 
 Oppilaitostilastojen suorien tiedonkeruiden aikataulu vuonna 2015 
  
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 Tarkastuspöytäkirja     

   
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 
Ilmoitus kielteisestä päätöksestä (Ypäjä – Babolna) 
 
Kunnanhallitus 

  Ote ptk:sta 3.3.2015 
  36 § Toimielinten pöytäkirjat 
 
  Koulutoimisto 
  Muistio koulunjohtajien kokouksesta 11.3.2015 
   
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.       
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Sivla 36 § Nuorisovaltuustosta Eetu Niemi on toimittanut sivistyslautakunnalle 

17.4.2015 kirjeen, jossa esitetään seuraavaa:  
’Yläkoululaisia, jotka tulevat Ypäjänkylältä, kuljettava taksi ei ole kovin 
hyvässä kunnossa. Taksin perällä on hieman hometta. Osa turvavöistä on 
vain lannevöitä, jotka eivät suojaa kunnolla. Tuolit ovat hyvin pölyisiä, 
mikä ei sovi astmaatikoille, tai muillekaan. Lisäksi taksissa haisee tu-
pakka, mikä ei ainakaan ole sopivaa koulutakseille.   
 
Millä perusteella koulukyyditykset on valittu, onko valintakriteereinä 
vain raha, eikä autojen terveysvaikutuksia tai turvallisuutta ole huomioi-
tu yhtään? Ja kumpi on tärkeämpää, se että raha säästyy, vai se, että op-
pilaat saavat kulkea puhtailla, homeettomilla ja turvallisilla takseilla. 
 
Toivoisimme tähän asiaan parannusta nopeasti. Ypäjän nuorisovaltuusto  
 
Puheenjohtaja Vera Simonen’ 

 
Pyydetään liikennöitsijä Matti Mikkolalta selvitys auton kunnosta ja an-
netaan seuraavassa kokouksessa vastaus nuorisovaltuustolle.  

 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta pyytää liikennöitsijä Matti Mikkolalta selvityksen 

auton kunnosta ja siisteydestä. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.   
 

Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että seuraava sivistyslautakunnan ko-
kous pidetään 8.6.2015. 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
KUNNAN LIIKUNTATOIMEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Sivla 37 § Kunnan uusi osa-aikainen liikunnanohjaaja Jarno Heino on kokouksessa 

esittämässä näkemyksiään ja keskustelemassa lautakunnan jäsenten 
kanssa kunnan liikuntatoimen näkymistä lähitulevaisuudessa ja pidem-
mälläkin ajanjaksolla. 

 
Rehtorin mielestä liikuntatoimen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 
ovat mm. 
1. yhteistyö paikallisen urheiluseuran Ypäjän Yllätys ry kanssa 
2. liikuntahalli Pertunkaaren käyttö  
3. yhteistyö Ypäjän Hevosopiston kanssa (liikunnanohjaaja, kuntosali,  
tila-auto) 
4. liikunnanohjaajan toimiminen koulun liikunnanopettajana (erityisesti 
Kartanon koulu), osa-aikaisen toimen muuttaminen kokoaikaiseksi, lä-
hes puolet tehtävästä on opettajana toimimista. 

 
 
 
Päätös: Kuultiin liikunnanohjaaja Jarno Heinon näkemyksiä kunnan liikuntatoi-

men kehittämisestä ja päätettiin, että Ypäjän Yllätys ry:n kanssa neuvo-
tellaan yhteistyöstä toukokuun aikana. 
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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:  28, 31, 35, 36, 37 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:    29, 30, 32, 33, 34 
  
 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:  29, 30, 32, 33, 34 
 
 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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