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KOOLLEKUTSUJA

merk. Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja

* Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoaknliitnliiteään
mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

PORNAISTEN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro

7/2020
Kunnanhallitus

Sivu

95
KOKOUSAIKA

Maanantai 6.4.2020 klo 18.00 – 19.30

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Virkki Juha
Franti Aija
Lastuvuori Jenni, poissa
Laukka Jorma
Niinikoski Terhi
Palviainen Erja
Vilén Mika

puheenjohtaja

Runolinna Liljan-Kukka
Nieminen Tea, poissa
Kyllönen Petra
Haukkasalo Hannu, poissa
Marttila Seija

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston I vpj
kunnanvaltuuston II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, § 57
sivistysjohtaja, § 62

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Ikonen Antti
Wäre Jari
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

57 – 65

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 8.4.2020.

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Palviainen ja Mika Vilén.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Virkki

Seija Marttila

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Juha Virkki (§ 60)

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Pornainen 8.4.2020
Allekirjoitukset

Erja Palviainen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Mika Vilén

Aika ja paikka

Pornainen 9.4.2020
Virka-asema

Hallintojohtaja

mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

Seija Marttila

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 57

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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LAUSUNNON ANTAMINEN TIESUUNNITELMASTA MT 1494 PARANTAMINEN
RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ PORVOONTIE-VÄHÄLAUKKOSKENTIE
Khall § 57, liite 11

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Pornaisten kuntaa antamaan lausunnon kevyen liikenteen väylän rakentamista koskevasta tiesuunnitelmasta.
Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä välillä 22.1.-2.3.2020 Pornaisten
kunnan verkkosivuilla ja kunnantoimiston teknisellä osastolla, Kirkkotie
176, 07170 Pornainen. Tiesuunnitelmasta ei jätetty yhtään huomautusta
nähtävilläoloaikana.
Tiesuunnitelma-aineisto on nähtävillä kunnan nettisivuilla
https://pornainen.fi/ymparisto-tekniikka/katusuunnitelmat/.
Esityslistan liitteenä nro 11 on lausunto.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Pornaisten kunnanhallitus päättää antaa liitteen nro 11 mukaisen lausunnon tiesuunnitelmasta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562 ja tekninen johtaja Antti Ikonen, puh. 040 174 5007.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 58

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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ERON MYÖNTÄMINEN JENNI LASTUVUORELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA
HENKILÖIDEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN
Khall § 58

Jenni Lastuvuori on toimittanut 30.3.2020 päivätyn pyynnön, jossa hän
pyytää eroa kaikista kunnan luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Jenni Lastuvuori on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
- Perussuomalaisten valtuutettu
- kunnanhallituksen jäsen (varajäsen Henna Nyrhivaara)
- sivistyslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja (varajäsen Karita
Pekkinen)
- Uudenmaan jätelautakunnan jäsen (varajäsen Riitta Villanen)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää Jenni Lastuvuorelle eron valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta sekä Uudenmaan jätelautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton
vuoksi.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä nimeää jäsenen
kunnanhallitukseen, Uudenmaan jätelautakuntaan ja sivistyslautakuntaan
sekä nimeää sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan.
Lisäksi valtuusto toteaa, että valtuuston jäseneksi Perussuomalaisten
ryhmästä nousee Jukka Turunen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 59

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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JÄRVENPÄÄN JA PORNAISTEN VÄLINEN BUSSILIIKENNE 20.4. – 9.8.2020
Khall § 59

Viime vuosina kunta on ostanut kesäajan liikennettä Järvenpään ja Pornaisten välillä, koska liikenne kesäajaksi vähenee.
Liikennöitsijän kautta on tullut tieto, että HSL suunnittelee koronaviruksen vuoksi siirtymistä kesäaikatauluihin 20.4. alkaen. Tämä koskisi
myös Pornaisten alueella liikennöintiä ja yhteydet esim. Järvenpäähän
heikkenevät huomattavasti.
Liikennöitsijä on tiedustellut kunnalta, aikooko kunta hankkia Jokimäki
– Pornainen – Järvenpää –kesävuorot jo 20.4 alkaen. Liikennöitsijä on
ilmoittanut päivähinnaksi 237 €/päivä + alv.
Mikäli kunta ei hanki lisävuoroja niin Pornaisista menee vuorot Järvenpäähän klo 7:00 ja 9:16 ja Järvenpäästä Pornaisiin klo 7:40 lisäksi linjan
989 iltavuoro 18:15 Järvenpäästä Pornaisiin.
Hankittavat lisävuorot olisivat M-P 989J
- klo 8:05 Jokimäki – Järvenpää 8:35
-

klo 8:45 Järvenpää – Jokimäki 9:20

-

klo 16.15 Jokimäki – Järvenpää klo 16:45

-

klo 16:50 Järvenpää – Jokimäki 17:20

Mikäli kunta päättää hankkia liikennettä 20.4.2020 alkaen, on liikennöintikustannus 18 960 € + alv.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hankkia edellä esitetyt M – P 989J lisävuorot välillä Jokimäki – Järvenpää – Pornainen 20.4. - 9.8.2020.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 60

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIHIN
Khall § 60

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 §:ssä 49 päättänyt käynnistää kunnassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut koronaviruspandemian aiheuttamien toiminnan muutosten ja tehtävien vähenemisen johdosta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää työnantajan edustajiksi neuvotteluihin kunnanjohtajan ja hallintojohtajan.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
Merkittiin, että Seija Marttila poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 61
§ 148

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
20.5.2019

100
256

LAUSUNNON ANTAMINEN JÄRVENPÄÄN YLEISKAAVA 2040 KAAVAEHDOTUKSESTA
Khall § 148

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2018 yleiskaavan tavoitteet ja ”Valitut kasvusuunnat” – rakennemallin yleiskaavaluonnoksen valmistelun pohjaksi. Yleiskaavaluonnos on nyt valmistunut, ja
kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa yleiskaavaluonnoksen
nähtäville ja pyytää siitä lausunnot 7.6.2019 mennessä
Yleiskaavan valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungin nettisivuilla
www.jarvenpaa.fi/yleiskaava2040.
Yleiskaava koostuu selostuksesta sekä neljästä kartasta ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä. Kartat ja määräykset tullaan hyväksymään oikeusvaikutteisina. Selostuksen tarkoitus on auttaa ymmärtämään yleiskaavan ratkaisuiden taustalla olevia lähtökohtia, tavoitteita ja
perusteluja. Kaavadokumenttien lisäksi yleiskaavan valmistelumateriaaliin kuuluu teemakohtaisia selvityksiä ja raportteja.
Järvenpään yleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Kaupungissa arvioidaan
asuvan tuolloin 60 000 asukasta ja olevan 15 000-17 000 työpaikkaa.
Suunnittelualue käsittää koko Järvenpään kaupungin lukuun ottamatta
Keskustan osayleiskaava 2030:n aluetta. Kaavaluonnoksesta saatavan
palautteen ja tarkempien vaikutusten arviointien perustella valmistellaan kaavaehdotus, joka kaupunginvaltuuston on tarkoitus hyväksyä
vuoden 2020 lopulla.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Järvenpään yleiskaava 2040 luonnoksesta
seuraavan lausunnon:
Yleiskaavassa esitetyt kaavaratkaisut ja kaavajousto reservialueita
osoittamalla vaikuttavat perustelluilta. Haarajoen asemanseudun kehittäminen tukee myös Pornaisten kunnassa asuvien palveluita ja joukkoliikenteen toteuttamismahdollisuuksia. Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa Järvenpään yleiskaava 2040 luonnoksesta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo,
puh. 040 174 5014.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Khall § 148

§ 61
§ 148

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
20.5.2019

101
257

./..
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Khall § 61

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa Järvenpään
yleiskaavaehdotuksen 2040 nähtäville. Kaavaehdotus on virallisesti
nähtävillä 11.3.–22.4.2020.
Järvenpään kaupunki sai yleiskaavaluonnoksesta 75 mielipidettä ja 18
lausuntoa. Lisäksi karttapalautteen kautta tehtiin lähes 200 merkintää.
Monissa mielipiteissä tuotiin esille omaan elinympäristöön vaikuttavat
muutokset. Erityisesti asuinalueiden tiivistämistä ja täydennysrakentamisesta oltiin huolissaan. Myös viherrakenteen kaavaratkaisuja ja luonnonsuojelualueita kommentoitiin runsaasti. Suurin osa mielipiteistä
kohdistui johonkin tiettyyn paikkaan tai merkintään ja ne olivat luonteeltaan kriittisiä. Lausunnoissa oli usein laajempi näkökulma asioihin
ja monia kaavaratkaisun osa-alueita pidettiin myös onnistuneina.
Pornaisten kuntaa on pyydetty antamaan kaavaehdotuksesta lausuntonsa 30.4.2020 mennessä. Lausuntoihin ja muistutuksiin tullaan antamaan
kirjalliset vastineet kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä syksyllä
2020.
Yleiskaavan valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungin nettisivuilla
www.jarvenpaa.fi/yleiskaava2040.
.
Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään yleiskaavaehdotuksen karttaaineisto.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa Järvenpään yleiskaava 2040 ehdotuksesta
seuraavan lausunnon:
Pornaisten kunnalla ei ole huomautettavaa Järvenpään yleiskaava 2040
ehdotuksesta.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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Kunnanhallitus

§ 61

Khall § 61

./..
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh.
040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 62

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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RUOKAILUN JÄRJESTÄMINEN ETÄOPETUKSESSA OLEVILLE LAPSILLE JA VARHAISKASVATUKSESTA KOTIIN JÄÄNEILLE LAPSILLE
Khall § 62

Sivistysjohtaja ja tekninen johtaja ovat valmistelleet ruokailun järjestämistä etäopetuksessa oleville lapsille ja varhaiskasvatuksesta kotiin jääneille lapsille seuraavilla periaatteilla:
-

-

-

-

koulun osalta lounastuki on tarkoitettu etäopetuksessa oleville lapsille, joiden huoltajilla on omien töidensä tai muun syyn vuoksi hankalaa järjestää päivittäinen lounas lapsilleen
varhaiskasvatuksen osalta ruokatuki on tarkoitettu niille perheille,
joilla on normaalitilanteessa tuloihin perustuva alennettu varhaiskasvatusmaksu tai muu erityinen syy
lounastuki aloitetaan pääsiäisen jälkeen keskiviikkona 15.4.2020
ateriat voi noutaa Yhtenäiskoululta tai ne voidaan toimittaa kotiin
o noutaminen tapahtuu Yhtenäiskoulun pääovelta klo 10.30 –
12.30 välisenä aikana
o kotiinkuljetus pyritään toteuttamaan klo 10 - 12.30 välisenä
aikana
viikosta 17 alkaen ruokaa tarjotaan/toimitetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin
kerralla toimitetaan 2 – 3 päivän annos
ensin kysytään lounastuen tarve huhtikuun ajaksi, toukokuun tarve
kysytään erikseen

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnassa järjestetään poikkeusolojen aikana
etäopetuksessa oleville oppilaille ja varhaiskasvatuksesta kotiin jääneille
lapsille ruokailu edellä esitetyllä tavalla.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 174 5015.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.
_____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 63

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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ILMOITUSASIAT
Khall § 63

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi:


ELY-keskus ja TE-palvelut: Työllisyyskatsaus helmikuu 2020.



Päätöksiä ajalta 31.3. – 6.4.2020:
Hallintojohtajan, talous- ja viestintäjohtajan ja teknisen johtajan
päätökset.

Kunnanhallituksen päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei se käytä otto-oikeutta esitettyihin päätöksiin.
______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kunnanhallitus

§ 64

Kokouspäivämäärä

sivu

6.4.2020
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MUUT ASIAT
Khall § 64

Erja Palviainen esitti Pornaisten Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän
puolesta seuraavat kannanotot:
-

valmisteilla oleva palveluverkkosuunnitelma
kunnan yhteistyöneuvottelut

Muita asioita ei ollut.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Kunnanhallitus

6.4.2020

65

106

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 134 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten kunnanhallitus
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
59

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan

107

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinatuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

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.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

