
   Kokouspöytäkirja  
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 3/2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Aika  Torstai 30.4.2020 klo 17.36 – 19.10 

 

Paikka  Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 

Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja 

 Heiniluoma Saija jäsen 

 Isotalo Aila  varapuheenjohtaja   

 Lähdekorpi Marko jäsen 

   

 

Poissa Halmela Kari jäsen 

 Nivus Jori  jäsen 

 Koivuniemi Tanja jäsen 

 

 

Muut saapuvilla olleet 

 

 Ronkainen Kaisamaija esittelijä / pöytäkirjanpitäjä 

 Lepistö Reetta päivähoidonohjaaja, paikalla §:t 33-36 klo 17.36-18.09 

 Nevala Mimosa nuorisovaltuuston ed., paikalla §:t 33-39 klo 17.36-18.39 

 Hietaluoma Jaakko kunnanhallituksen jäsen, paikalla §:t 33-39 klo 17.36-18.37 

 Raita-aho Voitto kunnanhallituksen pj, paikalla §:t 33-39 klo 17.36-18.43 

 

  

Asiat §:t 33 - 41 

 

 

Pöytäkirjantarkastus 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 33 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KOLTK § 34 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta 

seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti 

nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heiniluoma Saija ja Isotalo Aila 

 

 

  



 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/ 2020 

 

KOLTK § 35 

 

Talousarvion toteutumisvertailu ajalle 1-3/2020 tuodaan lautakunnalle tiedoksi. Ta-

lousarvion toimintakulut ovat toteutuneet 25 %:n mukaan, eli kokonaisuudessaan ta-

saisen kertymän mukaisesti. Vertailussa yksittäisten merkittävien kustannuserien to-

teuma kuitenkin ylittää tasaisen kertymän, mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, 

jotta kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahat riittäisivät. 

 

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Laadun arvioinnissa käytettävän 

perusopetuksen laatukäsikirjan päivitys on siirretty suunniteltua myöhempään ajan-

kohtaan koronatilanteen vuoksi. 

 

Varhaiskasvatuksen osalta on ratkaistu tilakysymys ryhmäperhepäiväkoti Onnimannin 

osalta ja pystytty vastaamaan vuorohoidon tarpeeseen. 

  

Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-3/2020 

 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

  
 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

 
  

  

 

 

  



 

 

 

VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN VAKINAISTAMINEN 

 

KOLTK § 36 

 

Karvian kunnan varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä 16 työntekijää, joista 

yhdeksän työsuhde päättyy heinäkuun loppuun mennessä. Lähes kaikkien nykyisten 

määräaikaisten työntekijöiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti jo vuoden tai pi-

dempään. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tarve on tällä tietoa pysyvä. Varhaiskas-

vatukseen osallistuvien lasten määrä on viime vuosina noussut. Ennen vuotta 2018 

varhaiskasvatukseen osallistui karvialaisista lapsista noin puolet, mutta nykytilan-

teessa vastaava osuus on noin 75%. Kunnan 0-6 vuotiaiden lasten määrä ei ole kym-

menen vuoden aikana juurikaan laskenut, joten varhaiskasvatukseen osallistuu jopa 

kolmannes enemmän lapsia kuin muutama vuosi sitten. 

 

Myös varhaiskasvatuslain muuttuminen syksyllä 2020 vaikuttaa henkilöstötarpeeseen 

siten, että päiväkotiryhmän enimmäiskoko pienenee 24 lapsesta 21 lapseen. 

 

Lisäksi ilta- ja viikonloppujen vuorohoidon tarve Karviassa on kasvanut, mikä lisää 

työntekijöiden tarvetta. 

 

Useiden määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen ei ole perusteltua työtilannetta arvi-

oitaessa. Osa työntekijöistä on pitkään määräaikaisia ketjutuksia tehneitä ja työnteki-

jöiden kasvanut tarve on muodostunut pysyväksi. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallitukselle kahden 

lastentarhanopettajan, kolmen lastenhoitajan ja yhden varhaiskasvatuksen avustajan 

tehtävän vakinaistamista. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työsuhteet haettavaksi 

25.5.2020 mennessä ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 
  

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle kahden 

lastentarhanopettajan, kolmen lastenhoitajan ja yhden varhaiskasvatuksen avustajan 

tehtävän vakinaistamista. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työsuhteet haettavaksi 

25.5.2020 mennessä ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

Varhaiskasvatuksen avustajan paikka vakinaistetaan pitkään jatkuneiden työsuhteiden 

ketjutusten perusteella. 

  



 

 

 

LUKUVUODEN 2020-2021 KOULU- JA LOMA-AJAT 

 
KOLTK 28.1.2020 § 5  

 

 Sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 

lukuvuoden koulu- ja lomapäivistä. 

 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta 

ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työ-

päivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäi-

syyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.  

 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimei-

senä arkipäivänä. Työpäivien lukumääristä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mu-

kaan kuin lailla ja asetuksella säädetään (PoL 23 §, PoA 7 §).  

 

Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lu-

kuvuoden koulutyön loppuun mennessä. 

 

Lukuvuonna 2020 - 2021 on peruskouluissa 189 työpäivää.  

 

Esityslistan liitteenä on ehdotus lukuvuoden 2020-2021 koulu- ja loma-ajoista. Poh-

jana on seudullinen esitys ja Kankaanpään päätös koulujen työ- ja loma-ajoista.  

 

Koulu alkaa 13.8.2020, syysloma viikolla 43 ja syyslukukausi päättyy 22.12.2020. 

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021, talviloma viikolla 8 ja koulu päättyy 5.6.2021. 

 

Liite: Koulu- ja loma-ajat lv. 2020– 2021 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle 

2020 – 2021. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli koulu- ja loma-ajoista. Tanja Koivuniemi 

esitti, että koulu- ja loma-ajat ovat esityksen mukaiset mutta talviloma on viikolla yh-

deksän. Jonna Haavisto ja Marko Lähdekorpi kannattivat esitystä. Koska oli tehty pää-

tösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi 

nimenhuutoäänestyksen.  

 

Koulutoimenjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja Koivuniemen esi-

tystä kannattavat äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä ja kolme 

EI-ääntä.  

 

JAA-äänet: Heiniluoma, Isotalo ja Nivus.  

EI-äänet: Haavisto, Koivuniemi ja Lähdekorpi.  



 

 

Äänet menivät tasan, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle 

2020 – 2021 liitteen mukaisesti muutettuna niin, että talviloma on viikolla 9.  

 

 

KOLTK § 37   

 

Opettajakokouksessa on keskusteltu lukuvuoden koulupäivistä ja rehtori on pyytänyt 

muutosta aikaisempaan päätökseen lukuvuoden 2020-2021 koulu- ja loma-ajoista.  

Muutos aiempaan olisi, että koulu alkaisi päivää päätettyä aikaisemmin 12.8.2020 ja 

lauantai 19.12.2020 olisi lukukauden viimeinen koulupäivä. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy muutoksen aikaisemmin päätettyyn 

lukuvuoden 2020-2021 aikatauluun. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi muutoksen aikaisemmin päätettyyn 

lukuvuoden 2020-2021 aikatauluun. 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  



 

 

 

ETÄOPETUSSÄÄNNÖN LAATIMINEN YHTENÄISKOULUSSA 

 
KOLTK 26.3.2020 § 29 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa 

palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä 

on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtävien lisäksi huolehtia kunnan kasvatus- ja 

opetustoimen sekä kirjastotoimen, kansalaisopistotoiminnan ja muun koulutuksen 

järjestämisestä sen mukaan kuin jäljempänä määrätään. Lautakunta seuraa ja arvioi 

palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua 

palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 

Karvian kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää koulutoimen 

järjestämisessä noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista sekä perusopetuksen 

opetussuunnitelmien sekä opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien, joita 

kutsutaan työsuunnitelmiksi hyväksymisestä. 

 

Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien koronavirusepidemian torjuntaan liittyvien 

linjausten mukaan perusopetus järjestetään 13.4. asti etäopetuksena eräitä poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Yleisesti on kuitenkin odotettavissa rajoitustoimien jatkuvan vielä 

pidempään. 

 

Yhtenäiskoulun oppilaille järjestetystä etäopetuksesta ja sen puutteesta on tullut 

runsaasti palautetta kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. 

Oppilaiden tasapuolinen oikeus opetukseen on taattava. Etäopetuksen tavasta, 

määrästä ja sen toteutumisen seurannasta on sovittava yhteisin ohjein ja säännöin. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää etäopetussääntöjen laadinnasta ja niiden hyväk-

symisestä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta velvoitti rehtorin laatimaan Karvian yhtenäiskoululle etäopetussäännön. 

Säännöstä on selvittävä seuraavat seikat: 

 

• Live- ja videoyhteyksin opetuksen vähimmäismäärä viikossa. 

• Yhteydenpidon vähimmäismäärä oppilaan vanhempiin.  

• Yhteydenpidon vähimmäismäärä oppilaisiin. 

• Määrittely annettujen tehtävien tarkastuksen väliajoista. 

• Määrittely opettajien velvollisuudesta vastata vanhempien Wilma-viesteihin. 

 

Lautakunta päätti, että oppilaille annettujen tehtävien ilmoituskanavana on oltava 

Wilma. 

 

 



 

 

Lautakunnan päätöksellä rehtorin on toimitettava etäopetussääntö sähköpostitse 

3.4.2020 klo 12.00 mennessä lautakunnalle, joka hyväksyy sen tarvittavin muutoksin. 

Lautakunta valvoo säännön noudattamista. 

 

KOLTK § 38 

 

Rehtori on laatinut yhteistyössä opettajakunnan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan 

määrittelemän etäopetussäännön. Sääntö on esitelty lautakunnalle, joka on pyytänyt 

rehtoria tekemään säännöstä selkeän ja riittävän konkreettisen. 

 

• Liite: Karvian peruskoulun etäopetuksen laatusuositukset ja toimintaperiaatteet 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi etäopetussäännön ja päättää sen hyväksymi-

sestä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi etäopetussäännön sillä edellytyksellä, että 

sääntöön lisätään opettajan velvollisuus olla tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin 

lisäksi Wilma-viestein koulupäivinä klo 9-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 39 

 

 Muut asiat: 

 

  

1. Koulukuljetusten tarjouskilpailu päättyy 4.5.2020. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli kuljetusten kilpailutuksesta ja päätti antaa 

koulutoimenjohtajalle valtuudet keskeyttää hankinnan, jos annettujen tarjousten 

perusteella hankinta ylittää selvästi talousarviossa koulukuljetuksiin varatun 

määrärahan. 

 

2. Vs. koulutoimenjohtaja on julkaissut matemaattisten aineiden opettajan vakinaisen 

viran sekä äidinkielen tuntiopettajan viransijaisuuden rekrytointi-ilmoitukset. 

Molempien rekrytointien viimeinen hakupäivä on 10.5.2020. 

 

3. Puheenjohtaja Haavisto kertoi koululta saaneen palaverikutsun liittyen seuraavan 

lukuvuoden järjestelyihin. 

 

4. Lähdekorpi tiedusteli Suomen hallituksen 29.4.2020 antamista linjauksista 

koronavirukseen liittyen. 

 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KOLTK § 40 

 

 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Kunnanhallitus päätti 14.4.2020 kunnansihteeri-koulutoimenjohtajan vakinaisen viran 

täyttämisestä. Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle valtuudet valmistella 

rekrytointi kunnansihteerin vakinaisen viran täyttämiseksi siten, että virkaan valittu 

aloittaa tehtävässään 1.1.2021. Virkaan valitulle tulee varata riittävästi aikaa tehtävään 

perehtymiseen. Virka julistetaan avoimeksi niin, että hakuaika päättyy 15.8.2020. 

Kunnanjohtaja päättää viran täyttämisestä määräaikaisena 31.12.2020 saakka. 

 

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 41 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 
30.4.2020 

Pykälät 
33-41 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 37, 38 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) ViranhaltijaL § 50 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 37, 38 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 PoL 42 §:n mukaisissa oppilasta koskevissa asioissa, oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle 
Pykälät  
Valitusviranomainen  
                        Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
                                  Turun päätoimipaikka 
                                  Itsenäisyydenaukio 2 
                                  PL 22 
                                  20801 TURKU 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on tietoverkossa nähtävillä     6.5.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu  5.5.2020 
                                                                                                                     Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 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 ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 
 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat (PoL 42 a §):  
Pykälät  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 

  

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 53 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi


OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 


