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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Elle Kaaren 10:06 - 11:02 Puheenjohtaja  
 Simonen Esa 10:06 - 11:02 Jäsen  
 Guttorm Riikka 10:06 - 11:02 Jäsen  
 Guttorm Urho 10:06 - 11:02 Jäsen  
 
Poissa Seurujärvi Pirjo Varapuheenjohtaja  
 Holma Lotta-Inkeri Jäsen  
 Saijets Mika Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna Varajäsen  
 Rauma Laura Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Aurala Arto Varajäsen  
 Niittyvuopio Indira Varajäsen  
 Rasmussen Torkel Varajäsen  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 
Muu Arola Laura 10:06 - 11:02 Sivistysjohtaja-rehtori  
 Guttorm Pilvi 10:06 - 11:02 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 10:06 - 11:02 Tulkki  
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 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Elle Aikio Pilvi Guttorm 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 

29.11.2018 
 
 
Riikka Guttorm  Esa Simonen 
 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Sivistystoimistossa  05.12.2018 09:00 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pilvi Guttorm 
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Sivistyslautakunta § 138 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 29.11.2018 § 138  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Sivistyslautakunta § 139 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 29.11.2018 § 139  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Guttorm ja Esa Simonen. 
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Sivistyslautakunta § 140 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 29.11.2018 § 140  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 141 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 29.11.2018 § 141  

Utsjoen kunta, valtuusto 16.10.2018 
- § 36 Irtisanoutuminen sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Anni 
Ahlakorpi 
- § 37 Sivistystoimen palveluverkko- ja toimitilatarveselvityksen 
laatiminen 
 
Utsjoen kunta, kunnanhallitus 5.11.2018 
- § 132 Valtuuston 16.10.2018 kokouksen täytäntöönpano 
- § 139 Toimielimien päätökset 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset saapuneet 
kirjeet. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 142 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan koululaitoksen virkojen ja toimien täyttö 1.8.2019 lukien 
 
142/01.01.00/2018 
 
Sivltk 29.11.2018 § 142  

Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat 1.8.2019 alkaen: 
 
1. Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus. 
Pääosa tunneista erityisopetuksessa. Saamenkielinen opetus. 
2. Saamelaislukion ja peruskoulun yhteinen kielten lehtorin virka. 
Saamen- ja suomenkielisen opetus. 
3. Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion saamenkielen lehtorin 
virka. 
4. Musiikin lehtorin virka; Utsjokisuun koulu, Karigasniemen koulu ja 
Saamelaislukio. Saamen- ja suomenkielinen opetus. 
5. Suomenkielisen luokanopettajan virka, Utsjokisuun koulu. 
 
Määräaikaisesti täytettävät opettajanvirat ajalle 1.8.2019-31.7.2020: 
6. Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus. 
7. Utsjokisuun koulun tuntiopettajan tehtävät (sivutoiminen tai 
päätoiminen opetettavien aineiden kelpoisuuksien mukaan: 
opetettavia aineita BG, HI, UE), saamenkielinen opetus.  
8. Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen 
opetus. 
9. Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen 
opetus. 
10. Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus. 
11. Karigasniemen koulun suomenkielinen luokanopettaja. 
12. Nuorgamin koulun päätoiminen tuntiopettaja, luokkaopetusta 1.-
6. luokilla. Suomenkielinen opetus. 
13. Utsjokisuun koulun resurssiopettaja, saamen- ja suomenkielinen 
opettaja. 
 
Vakinaisesti tai määräaikaisesti täytettävät toimet 13.8.2019 alkaen: 
14. Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja-
iltapäivätoiminnanohjaajan toimi joko toistaiseksi (kelpoinen hakija) 
tai määräaikaisesti kouluvuoden ajaksi. Myös määräaikainen 
oppisopimustyösuhde (2 lukuvuotta) mahdollinen. Saamen kielen 
taito välttämätön.  
15. Nuorgamin koulun 50% iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 
vakituisesti täytettäväksi. Ellei kelpoisia hakijoita ole, toimi voidaan 
täyttää määräaikaisesti kouluvuoden ajaksi. Myös määräaikainen 
oppisopimustyösuhte (2 lukuvuotta) mahdollinen. Saamenkielen taito 
katsotaan hakijalle erityiseksi eduksi. 
 
Vakinaisesti täytettävät toimet 1.8.2019 alkaen 
16. Kuraattorin vakituinen toimi. 
 
Vakinaisesti täytettävät toimet 7.1.2019 alkaen 
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Sivistyslautakunta § 142 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

17. Nuorisotyöntekijän vakituinen toimi (mikäli valtuusto hyväksyy 
talousarvioesityksen 2019) 
 
 
Vakinaisesti täytettävät toimet 1.2.2019 alkaen 
18. Vapaa-aikasihteerin toimi. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa valmistelun 
mukaisten virkojen ja toimien täyttöön. Ne virat ja toimet, joihin 
kunnanhallitus myöntää täyttöluvat, julistetaan haettavaksi. 
 
Muutosehdotus: 
 
Vakinaisesti täytettävät virat 1.8.2019 alkaen: 
 
1. Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus. 
Pääosa tunneista erityisopetuksessa. Saamenkielinen opetus. 
2. Saamelaislukion ja peruskoulun yhteinen kielten lehtorin virka. 
Saamen- ja suomenkielisen opetus. Virka laitetaan auki kielten 
lehtorin virkana vaatimuksella kelpoisuus englannissa, mikäli 
valtuusto hyväksyy virkanimikkeen muutoksen englannin ja ruotsin 
lehtorin virasta kielten lehtorin viraksi.  
3. Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion saamen kielen lehtorin 
virka. Virka laitetaan auki Saamelaislukion ja perusopetuksen 
virkana mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy virkanimikkeen muutoksen. 
4. Musiikin lehtorin virka; Utsjokisuun koulu, Karigasniemen koulu ja 
Saamelaislukio. Saamen- ja suomenkielinen opetus. 
5. Suomenkielisen luokanopettajan virka, Utsjokisuun koulu. 
6. Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtori 
 
Määräaikaisesti täytettävät virat ajalle 1.8.2019-31.7.2020: 
7. Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus. 
8. Utsjokisuun koulun tuntiopettajan tehtävät (sivutoiminen tai 
päätoiminen opetettavien aineiden kelpoisuuksien mukaan: 
opetettavia aineita BG, HI, UE, MA), saamenkielinen opetus.  
9. Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen 
opetus. 
10. Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus. 
11. Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus. 
12. Karigasniemen koulun suomenkielinen luokanopettaja. 
13. Nuorgamin koulun päätoiminen tuntiopettaja, luokkaopetusta 1.-
6. luokilla. Suomenkielinen opetus. Toimi täytetään mikäli 
oppilasmäärä tätä edellyttää.  
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Sivistyslautakunta § 142 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

14. Utsjokisuun koulun resurssiopettaja, saamen- ja suomenkielinen 
opettaja. 
 
Vakinaisesti toimet 13.8.2019 alkaen: 
14. Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja - 
iltapäivätoiminnanohjaajan toimi joko toistaiseksi (kelpoinen hakija) 
tai määräaikaisesti kouluvuoden ajaksi. Myös määräaikainen 
oppisopimustyösuhde (2 lukuvuotta) mahdollinen. Saamen kielen 
taito välttämätön.  
15. Nuorgamin koulun 50% iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 
vakituisesti täytettäväksi. Ellei kelpoisia hakijoita ole, toimi voidaan 
täyttää määräaikaisesti kouluvuoden ajaksi. Myös määräaikainen 
oppisopimustyösuhte (2 lukuvuotta) mahdollinen. Saamenkielen taito 
katsotaan hakijalle erityiseksi eduksi. 
 
Vakinaisesti täytettävät toimet 1.8.2019 alkaen 
16. Kuraattorin vakituinen toimi. 
 
Vakinaisesti täytettävät toimet 7.1.2019 alkaen 
17. Nuorisotyöntekijän vakituinen toimi (mikäli valtuusto hyväksyy 
talousarvioesityksen 2019) 
 
Vakinaisesti täytettävät virat 1.2.2019 alkaen 
18. Vapaa-aikasihteerin virka 
 
Varhaiskasvatuksen toimet: 
19. Perhepäivähoitajan toimen viransijaisuus Nuorgamin 
ryhmäperhepäiväkotiin ajalle 1.7.2019-31.12.2019. (Mahdollisesti 
jatkuu 1.1.2020-31.12.2020) 
20. Pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan toimi Utsjoen päiväkoti 
saamenkielinen osasto Duottaraski 1.2.2019 alkaen 
 
Päätös: 
 
Päätös muutosehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 108 07.06.2018 
Sivistyslautakunta § 143 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimen kanslisti 1.8.2018 alkaen 
 
97/01.01.01/2018 
 
Sivltk 07.06.2018 § 108 
  

Sivistystoimen kanslistin toimi on ollut haettavana 30.5.2018 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Kaikilla hakijoilla on soveltuva koulutus ja työkokemusta 
toimistotyöstä. Kahdella hakijalla on saamen kielen taito. Yhdellä 
hakijalla on pitkä työkokemus koulutoimen toimistotyöstä ja hallinto-
ohjelmista sekä opettajien palkkajärjestelmästä. 
 
Sivistyslautakunta valitsee sivistystoimen kanslistiksi 1.8.2018 
alkaen 1) Riitta Orti-Bergin ja varalle 2) Sari Tapiolan, ja valtuuttaa 
sivistysjohtaja-rehtorin käymään valitun kanssa palkkaneuvottelut. 
Valinan perusteena on hakijoiden saamen kielen taito ja Orti-Bergin 
pitkä kokemus koulutoimen töistä.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 29.11.2018 § 143 Kumpikaan valituista ei ottanut toimea vastaan. Toimi on laitettu 

uudelleen haettavaksi 26.11.2018 mennessä. 
 
Ehdotus: 
 
Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. Hakuaikaa 
jatketaan 7.1.2019 asti. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 144 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Virkavapaa-anomus 
 
140/01.01.00/2018 
 
Sivltk 29.11.2018 § 144  

Piia Juuso hakee virkavapaata Karigasniemen koulun saamen kielen 
lehtorin virasta ajalle 17.1.-26.11.2019. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Piia Juuson virkavapaan hakemuksen 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 145 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun järjestyssäännöt 
 
141/12.01.04/2018 
 
Sivltk 29.11.2018 § 145  

Karigasniemen koulun apulaisrehtori on valmistellut opettajien ja 
oppilaiden kanssa uuden opetussuunnitelman mukaiset 
järjestyssäännöt opetushallituksen ohjeiden mukaan (ohje 
1/012/2016). 
 
Asian valmisteli Karigasniemen koulun apulaisrehtori Pirjo Länsman-
Kiimalainen. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta hyväksyy Karigasniemen koulun uudet järjestyssäännöt. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 146 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta 1.6.2019 alkaen 
 
146/01.01.04/2018 
 
Sivltk 29.11.2018 § 146  

Aslaug Guttorm on irtisanonut perhepäivähoitajan toimensa 
päättymään 1.6.2019 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle sen jälkeen. 
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Aslaug Guttormin irtisanoutumisen 
hänen oman ilmoituksensa mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 147 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuutus päätöksenteosta 
 
147/00.01.01/2018 
 
Sivltk 29.11.2018 § 147  

Kunnassa on kolme kielipesää, Nuorgamissa, Utsjoella ja 
Karigasniemellä. Haastetta on ollut erityisesti Nuorgamissa löytää 
kielipesätyöntekijöitä. Kielipesäavustukset saadaan 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimintojen jatkuvuuden ja sujuvuuden 
kannalta olisi parasta, että sivistyslautakunta valtuuttaa 
sivistysjohtaja-rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan hakemaan ja 
valitsemaan Utsjoen kunnan kielipesien työntekijät 1.1.-31.12.2019 
väliselle ajalle, sillä työntekijöitä joudutaan hakemaan ja 
palkkaamaan usein kesken vuoden useita kertoja.  
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja 
varhaiskasvatusjohtajan hakemaan ja valitsemaan Utsjoen kunnan 
kielipesien työntekijät 1.1.-31.12.2019 väliselle ajalle 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 148 29.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lastentarhannopettajan/erityislastentarhanopettajan viran perustaminen 
 
148/01.01.00/2018 
 
Sivltk 29.11.2018 § 148  
 Utsjoen päiväkodissa on täyttämättä suomenkielisen 

lastetarhanopettajan virka. Uuden 1.9.2018 voimaan astuneen 
varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan kunnan käytettävissä on 
oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti 
erityislastentarhanopettajan palveluja. Tällä hetkellä tällaista 
palvelua ei ole kunnassa tarjolla, vaikka tarvetta palvelulle on.  

  
Lain edellyttämä vaatimus voidana täyttää siten, että muutetaan 
Utsjoen päiväkodin suomenkielisen lastentarhanopettajan virka 50% 
lastentarhan opettajan viraksi ja 50% erityislastentarhanopettajan 
viraksi 1.1.2019 lähtien.  
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että Utsjoen päiväkodin lastentarhanopettajan virka 
muutetaan 50% lastentarhaopettajanviraksi ja 50% 
erityislastentarhaopettajan viraksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on 
540/2018 mukaan  
 
1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi 
on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai 
 
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka 
(varhaiserityisopettajan koulutus). 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 138 ,141-146 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 139, 140, 147, 148 
  
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen sivistyslautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
139, 140, 147, 148 

  
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

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

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - 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 ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

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 postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


