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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSIMUUTOKSET
Sivltk 23 §
liite 6

Varhaiskasvatuksen siirtyessä omaksi toiminnaksi tulee Pornaisten kunnan määritellä toiminnasta perittävät maksut. Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista.
Varhaiskasvatuslain 13§:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittäviin
maksuihin
sovelletaan
varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakia
(1503/2016). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja,
joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä
lainkaan.
Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina
huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden
kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset
ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35
tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaa
Indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin 1.8.2020
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset
asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on ilmoittanut 29.11.2019 seuraavaa:
Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa (aiemmin 289 euroa) kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman
lapsen maksusta eli enintään 144 euroa (aiemmin 145 euroa) kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
../.
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Tulorajat ja maksuprosentit
Perheen
henkilömäärä

Tuloraja
1.8.2018
euroa/kk

Maksuprosentti
1.8.2018

Tuloraja
1.8.2020
euroa/kk

Maksuprosentti
1.8.2020

2

2 102

10,7 %

2 136

10,7 %

3

2 713

10,7 %

2 756

10,7 %

4

3 080

10,7 %

3 129

10,7 %

5

3 447

10,7 %

3 502

10,7 %

6

3 813

10,7 %

3 874

10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien).
Enimmäismaksut Pornaisten sivistyslautakunnan (21.11.2018, 88§)
päättämien maksuperiaatteiden mukaan 1.8.2020 alkaen
Varattu hoitoaika keskimäärin
viikossa
1. vähintään
35 tuntia
2. yli 27 tuntia – alle 35
tuntia
3. yli 20 tuntia – enintään
27 tuntia
4. enintään
20 tuntia

Kuukausimaksu
prosentteina
tulojen ja perhekoon mukaisesta
enimmäismaksusta
100 %

Varattu viikoittainen Enimmäismaksu
hoitoaika yhteensä
(1.lapsi/2. lapkalenterikuukaudessa si./3.lapsi)
147 – 210 tuntia

288€/144€/58€

85 %

114 – 146 tuntia

245€/122€/49€

70 %

85 – 113 tuntia

202€/101€/40€

60 %

84 tuntia

173€/86€/35€

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen perusteella tehtävät indeksitarkistukseen perustuvat muutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
../.
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./..
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
__________________________
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT/ KESÄAJAN MAKSUTTOMUUS
Sivltk 24 §

Varhaiskasvatuksen siirtyessä omaksi toiminnaksi tulee Pornaisten kunnan määritellä toiminnasta perittävät maksut. Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista.
Varhaiskasvatuslain 13§:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittäviin
maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia
(1503/2016). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja,
joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä
lainkaan.
Kesäajan maksuttomuus
Mikäli kesäajan maksuttomuudesta ei tehdä erillistä päätöstä, on heinäkuu maksuton niiden perheiden lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Lisäksi voimassa
olevien maksuperusteiden mukaan kokonaisen kuukauden poissaolosta
peritään puolikas maksu.
Pornaisten sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2020, §19 päättänyt poikkeusolojen maksuhyvityksistä. Kesäajan asiakasmaksuja koskevalla päätöksellä tavoitteena on mahdollistaa lasten maksuttoman kotihoidon jatkaminen toimintakauden 2020-21 alkuun saakka. Kesäajan
maksuttomuus vähentää lisäksi sijaisten tarvetta päiväkodeissa.
Tulevien koululaisten varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa tarpeen päätyttyä, koska oikeus varhaiskasvatukseen päättyy perusopetuksen alkaessa.
Sivistysjohtajan esitys:
Maksuvapautuksen saa, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta seuraavasti:
1. 1.6.-31.7.2020 välisen ajan
2. 1.7. -31.7.2020 välisen ajan
3. 1.6.-30.6.2020 välisen ajan

Kesällä 2020 päivystysaika päättyy 31.7.2020
Yllämainitut hyvitykset koskevat myös niitä lapsia, jotka ovat aloittaneet
varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden syyskuussa tai sen jälkeen. Muilta osin noudatetaan sivistyslautakunnan (21.11.2018 § 88) tekemää päätöstä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
./..
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./..
Edellä mainittujen maksuvapautusaikojen ajalta vanhemmilla ei ole oikeutta Kelan maksamaan lasten kotihoidontukeen, jonka voi saada vain,
jos irtisanoo varhaiskasvatuspaikan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040
1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE KOSKIEN XX TEKEMÄÄ KUNNALLISVALITUSTA
Sivltk 25 §

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt 24.3.2020 päivätyssä lausuntopyynnössään kunnanhallitusta hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon XX tekemän kunnallisvalituksen johdosta 21.4.2020 mennessä.
Lausunnon toimittamiselle on saatu Helsingin hallinto- oikeudelta lisäaikaa siten, että lausunto on toimitettava 8.5.2020 mennessä.
XX määräaikainen virkasuhde Pornaisten kunnassa alkoi 1.8.2019 ja
päättyi koeaika purkuun 14.1.2020. (viranhaltijapäätös 10/2020/LK). Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2020 (12§) käsitellyt XX tekemää koeaikapurkua koskevaa oikaisuvaatimusta.
Sivistyslautakunta toteaa 26.2.2020 (§12) päätöksessään: ” Syksyn 2019
aikana XX kanssa on keskusteltu työnantajan tyytymättömyydestä työtuloksiin työn ohella sekä erikseen 23.9.2019 ja 10.12.2019. Keskusteluissa on käsitelty työsuorituksessa ilmenneitä puutteita liittyen ammatillisuuteen ryhmässä toimimisessa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, ryhmänhallintataidoissa ja oppiaineiden hallinnassa. XX on näin
ollen annettu mahdollisuus parantaa työsuoritustaan koeajan kuluessa.
Työnantajan näkökulmasta työsuoritus ei kuitenkaan parantunut koeajan
kuluessa, jolloin tyytymättömyys työn tuloksiin jatkui.
XX varattiin kuulemistilaisuus 10.1.2020, johon viranhaltija sai kutsun
19.12.2019. Kuulemistilaisuudessa olivat läsnä viranhaltija, työsuojeluvaltuutettu, rehtori ja hallintojohtaja. Kuulemistilaisuuden sisältönä oli
työnantajan tyytymättömyys XX työsuoritukseen. Tilaisuudessa XX esitti
vastineensa kuulemistilaisuuden kutsussa mainittuun sisältöön. Asiasta
kysyttäessä XX ei esittänyt toivetta kuulemistilaisuuden jatkamiselle.
XX virkasuhde purettiin koeajan kuluessa päättymään 14.1.2020 välittömästi Yhtenäiskoulun rehtorin 14.1.2020 päivätyllä päätöksellä
(10/2020/LK) perusteluna koeaika ja työnantajan tyytymättömyys viranhaltijan työtuloksiin.
Helsingin hallinto-oikeudelle tekemässään kunnallisvalituksessa XX
esittää että Pornaisten kunnan koeaikapurkua koskeva päätös on lainvastainen. Lisäksi hän esittää, että sivistyslautakunnan päätös on menettelyvirheiden vuoksi syntynyt väärässä järjestyksessä. Valituksessaan XX
esittää useita perusteluja, joiden vuoksi koeaikapurkupäätös pitäisi kumota.
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Kunnallisvalitus on nähtävänä lautakunnan kokouksessa. Lisäksi lautakunnan jäsenten on mahdollista tutustua valitukseen kunnanvirastossa
ennen kokousta.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan, että virkasuhteen purkamista
koeajalla koskeva päätös (10/2020/LK) on tehty asianmukaisin perustein. Kunnallisvalitus ei anna aihetta sivistyslautakunnan oikaisuvaatimukseen liittyvän päätöksen (26.2.2020, §12) kumoamiseen.
Sivistyslautakunnan päätös:
Keskustelun kuluessa Heikki Peisa esitti Ninna Mäenpään kannattamana
sivistysjohtajan esitykseen lisättäväksi täydentävän maininnan: Lisäksi
sivistyslautakunta toteaa että päätös on tehty laillisesti sekä oikeassa järjestyksessä.
Keskustelun aikana Erja Palviainen esitti, että sivistyslautakunta toteaa
lausuntonaan, että virkasuhteen purkamista koeajalla koskeva päätös
(10/2020/LK) ei ole tehty asianmukaisin perustein. Esitys raukesi kannattamattomana.
Heikki Peisan ehdottamasta lausunnon lisäyksestä suoritettiin äänestys.
Lisäystä kannattivat Peisa, Harhakoski, Mäenpää, de Jong ja Tukiainen.
Parviainen ja Palviainen äänestivät tyhjää.
Sivistysjohtajan esityksessä olevaa muotoilua kannatti Marko Sirén.
Äänestyksen tuloksena sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan, että virkasuhteen purkamista koskeva päätös (10/2020/LK) on tehty asianmukaisin perustein. Kunnallisvalitus ei anna aihetta sivistyslautakunnan oikaisuvaatimukseen liittyvän päätöksen (26.2.2020, § 12) kumoamiseen.
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa että päätös on tehty laillisesti sekä oikeassa järjestyksessä.
___________________________
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin heti kokouksessa.
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LUKUVUOSISUUNNITELMIEN MUUTTAMINEN POIKKEUSOLOJEN AIKANA
Sivltk 26 §
Valtioneuvoston 17.3.2020 antaman poikkeuslakiin perustuvan asetuksen mukaisesti Pornaisten peruskoulut ovat 18.3.2020 alkaen siirtyneet
etäopetukseen vuosiluokkien 4-9 osalta. Esiopetuksen, vuosiluokkien 13 yleisopetuksen ja kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, joiden huoltajat eivät pysty järjestämään oppilaiden siirtymistä etäopetukseen, voivat opiskella lähiopetuksessa.
Pornaisten esi- ja perusopetus on lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden
vähyyden takia keskitetty Pornaisten Yhtenäiskouluun.
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen
yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun
ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Poikkeusolojen opetusjärjestelyjen takia voimassa olevia lukuvuoden
2019-20 koulujen lukuvuosisuunnitelmia ei voida toteuttaa kaikilta osin
poikkeusoloja koskevien ohjeiden ja määräysten vuoksi.
Lukuvuosisuunnitelmissa on määritelty opetuksen järjestäminen lukuvuoden aikana erilaisine tapahtumineen.
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää, että poikkeustilan aikana Pornaisten kunnan
perusopetuksessa lukuvuosisuunnitelmista voidaan jättää toteuttamatta
ne osat, joita ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksessa tai poikkeustilaa
koskevien määräysten vuoksi. Lisäksi retket, leirikoulut ja juhlat perutaan kevään 2020 osalta, vaikka lähiopetukseen palattaisiin.
Sivistyslautakunnan päätös:
Sivistyslautakunta päättää esityksen mukaisesti sekä valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään lukuvuosisuunnitelmiin tarvittaessa teknisiä muutoksia poikkeustilan aikana.
___________________________________________________
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2020/ OSAVUOSIKATSAUS 1
Sivistysltk §
Liite 7

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportit
käyttösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain.
Talousarvion toteutumisvertailu ja toimialakohtainen osavuosikatsaus
ajalta 1.1.–31.3.2019 on liitteenä 7.
Sivistystoimialan talousarvio on toteutunut alkuvuoden osalta lähes
suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut
25 prosenttisesti.
Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnan verotulot tulevat putoamaan kuitenkin peräti 6 prosenttia talousarviossa asetetusta tasosta johtuen koronan vaikutuksesta. Tämä tarkoittaa kunnan taloudelle peräti 1,3 miljoonan euron tulojen putoamista alkuperäiseen talousarvioon.
Kunnan toimialoja on velvoitettu etsimään jo ensimmäiseen osavuosikatsaukseen menosäästöjä, joilla voidaan kompensoida tulovajetta. Koronalla on vaikutuksia myös kunnan muihin tulokertymiin. Arviolta myös sosiaali- ja terveystoimen menomäärärahoihin tullaan tarvitsemaan lisämäärärahaa.
Sivistystoimen osavuosikatsauksessa on esitetty tulosalueittain arvioita
talousarvion toteutumisesta, koronan vaikutuksesta toimintaan ja säästötoimenpiteistä, joilla voidaan kattaa kertyvää alijäämää. Toimialan talousarvioon esitetään toimintamenoihin 128 805 euron säästöt ja toimintatuloihin 26 973 euron tulojen alenema.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.31.3.2020 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Lisäksi sivistyslautakunta esittää osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

28 §

Kokouspäivämäärä

sivu

29.4.2020

44

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk 28 §
*

Diaari liitteenä ilman liitenumeroa.
Jari Wäre, sivistysjohtaja
- Päätökset 53 - 67
Koskinen Lea, rehtori
- Päätökset 176 - 205
Rantanen Milla, apulaisrehtori
- Päätökset 50 - 61
Kaajava Rene, rehtori
- Päätökset 40 - 68
Kulmala Päivi, rehtori
- Päätökset 37 - 54
Partanen Anne, vs.vapaa-aikapalvelujen päällikkö
- Päätös 2
Lindblad Marianne, kirjastotoimenjohtaja
- Päätökset 9 - 10
Rintanen Hanna, päiväkodin johtaja
- Päätökset 49 - 160
Komscha Satu, varhaiskasvatuksen ohjaaja
- Päätökset 11 - 13

Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh.
040 1745015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________________
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Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

29 §

ILMOITUSASIAT
Sivltk 29 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

sivu

29.4.2020
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PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

30 §

Kokouspäivämäärä

sivu

29.4.2020
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MUUT ASIAT
Sivltk 30 §
-

Anne Partanen esitteli seurojen avustussäännöt, jotka on toimitettu
lautakunnan jäsenille tiedoksi

Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi. Lisäksi sivistyslautakunta päätti antaa viranhaltijalle
päätäntävallan mahdolliseen avustushakemuksen jättöajan jatkamisesta
toukokuun loppuun saakka.
Lisäksi todettiin, että seurojen avustussäännöt on syytä päivittää ennen
seuraavaa avustusten hakuajankohtaa (kulttuuri-tapahtumat, avustusten
kohdistus enemmän nuorille)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
29.4.2020
31 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
25,27,28,29,30,31

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
23,24,26

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 sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
23,24,26

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

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

