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104 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

105 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kunnanhallituksen 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 Hietikko Tarja ja Huhdanmäki Tuire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

106 §

KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ
Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä 5.6.2020
jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan
normaalin käytännön mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 §

KAMMISTA SKANTZIIN – TAITEIDEN REITTI MATKAILUTIEKSI
Kammista Skantziin – Taiteiden reitti lanseerattiin viime keväänä. Se sai hyvän
vastaanoton kotimaan matkailumessuilla ja viime kesänä matkailijat tutustuivat reitin
kohteisiin antaen siitä hyvää palautetta. Taiteiden reitti on n. 30 kilometriä pitkä reitti,
jonka päätepiste Karvian puolella on Kulttuurikeskus Skantz ja Kauhajoen puolella
Kammikylä. Karvian puolella kohteina ovat lisäksi kirkko, ulkomuseoalue patsaineen,
Annen Taidekahvila, reitin varrella oleva itetaide ja Sinikka Myllyviidan nuket.
Kauhajoen puolella Kammikylän lisäksi on kohteena Alpon Savanni. Reitin varrella
olevat kohteet ovat kaikki ainutlaatuisia ja erilaisia. Reitti tarjoaa matkailijoille ja
lähialueen asukkaille mielenkiintoisen päiväretkikohteen.
Willi Karvia Oy hakee reittiä matkailutieksi. Matkailutiellä on omat
hyväksymiskriteerinsä, jotka tulee täyttyä. Matkailutiehen liittyy tyypillisesti
omaleimaisia kulttuurihistorian ja/tai luonnon- tai kulttuurimaiseman arvoja.
Matkailutie-liikennemerkin käytön edellytyksenä on, että kyseessä on selkeästi
rajautuva, loogisen kokonaisuuden muodostava tiejakso, jolla on sen yleiseen
liikenteelliseen merkitykseen nähden erityinen matkailuelinkeinon
toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaa tukeva merkitys. Matkailutiehankkeella on
sen luonne ja laajuus huomioon ottaen vahva taustaorganisaatio, jonka kanssa
Tiehallinto toimii lupakysymyksissä. Matkailutiehankkeella tulee olla
maakunnallinen/alueellinen tuki.
Kammista Skantziin – Taiteiden reitti on omaleimainen ja kompakti kokonaisuus,
jolla on matkailullisesti iso merkitys. Kohteet tukevat toisiaan ja tarjoavat yhdessä
monipuolista ja mielenkiintoista nähtävää. Reitin varrella on ravitsemuspalveluita ja
majoituspalveluita on kehittymässä. Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin
kannalta kohde on merkittävä ja täydentää geoparkin kohdevalikoimaa. LauhanvuoriHämeenkangas Geopark ry:n hallitus ja maakuntaliitot antavat oman suosituksensa
sille, että kyseinen reitti voitaisiin nimetä matkailutieksi.
KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää antaa suosituksensa sille, että Kammista Skantziin – Taiteiden
Reitillä on tärkeä alueellinen merkitys ja Karvian kunta näkee tärkeänä, että reitti saisi
oikeuden käyttää matkailutie liikennemerkkiä.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma, Veijo Kaskimäki ja hallituksen puheenjohtaja
Voitto Raita-aho poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä klo 18.46-18.47.
Pykälän ajan puheenjohtajana toimi Kaija Kangas ja esittelijänä kunnansihteeri.
Kunnanhallitus päätti antaa suosituksensa sille, että Kammista Skantziin – Taiteiden
Reitillä on tärkeä alueellinen merkitys ja Karvian kunta näkee tärkeänä, että reitti saisi
oikeuden käyttää matkailutie liikennemerkkiä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

108 §

KUNTASTRATEGIA 2020–2025
Kuntalain 2015 pykälässä 37 säädetään, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman
kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kuntastrategian laadinta aloitettiin perustamalla viisi eri työryhmää: yleishallinnon,
teknisen toimen, elinvoimatoimen, kasvatus- ja opetustoimen sekä vapaa-ajantoimen
sektoreilta. Työryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, viranhaltijoista ja
työntekijöistä. Työryhmät ovat kukin tahoillaan valmistelleet strategiaa ja
puheenjohtajistosta muodostuva yleishallinnon työryhmä on koonnut strategian
yhteen.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus antaa evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten.
Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia
on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus antoi evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten.
Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia
on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

109 §

KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUOKRATALOJEN KUNTARAHOITUKSEN
LAINOJEN LYHENNYSOHJELMAN MUUTOS

Kiinteistöyhtiö Karvian Vuokratalojen asunnoissa on jouduttu jo useamman vuoden
ajan ja kuluneena vuonna tekemään poikkeuksellisen paljon kustannuksiltaan isohkoja
huoneistoremontteja ja huoneistoja on ollut tyhjillään remonttien ajan useita
kuukausia. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen lyhennysohjelma oli kokonaisuutena
liian raskas, ja vaatii toteutuakseen lähes 100 % käyttöasteen ja hyvin vähäisen
remonttien määrän. Lainojen lyhennysohjelmaan haettiin Valtiokonttorin lainojen
osalta muutos ja se tulee pidemmällä aikavälillä helpottamaan maksuvalmiutta.
Lähiajan maksuvalmiuden turvaamiseksi ja kassan vakauttmaiseksi on kuitenkin vielä
tarpeen hakea muutosta Kuntarahoituksen lainojen loppuvuoden lyhennysohjelmaan.
Tilikauden tulos oli viime vuonna 33 804,26 euroa ja asuintalovarausta pystyttiin
kasvattamaan 33 000 eurolla. Poistojen määrä oli viime vuonna 75538,50. euroa.
Valtiokonttorin lyhennysohjelmamuutoksen myötä vuosittainen lyhennysmäärä on
135 000 euroa.
Kuntarahoituksen kanssa on alustavasti neuvoteltu lainaehtojen muutoksesta
loppuvuoden lyhennysohjelman osalta. Viime vuosi ja kulunut vuosi ovat olleet
rahoituslaskelman näkökulmasta haastavia ja remontteja on toteutettu kassasta
poikkeuksellisen paljon. Tämä on aiheuttanut sen, että maksuvalmius on kiristynyt.
Isännöitsijä on selvittänyt lainojen lyhennysohjelman muutosmahdollisuutta
Kuntarahoitukselta. Kesäkuun eriin ei muutos ehdi, mutta sen jälkeisiin
lainanlyhennyksiin on mahdollisuus saada muutos siten, että lyhennykset siirtyvät
laina-ajan loppuun.
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot päättää hakea muutosta Kuntarahoituksen lainoihin
nro 12946/08, 15987/12, 16792/13 ja 17305/14 siten, että loppuvuoden lyhennykset
siirtyvät laina-ajan loppuun. Lainan nro 12946/08 ja 17305/14 kesäkuussa erääntyvät
lyhennykset (11172 euroa) kuitenkin maksetaan lainaohjelman mukaisesti. Siirtyvien
lyhennysten määrä on 48151 euroa.
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot on käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.05.2020 ja
päättänyt pyytää kunnan suostumusta lainaehtojen muutokseen.
Liitteet:
•

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen pöytäkirja 20.05.2020

KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoituksen lainojen numero 12946/08,
15987/12,16792/13 ja 17305/13 muutokset siten, että niiden loppuvuonna 2020
erääntyvät erät siirretään laina-ajan loppuun. Lainojen 12946/08 ja 17305/14
kesäkuussa 2020 erääntyvät erät maksetaan kuitenkin lyhennysohjelman mukaisesti

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.59-20.00.
Kunnansihteeri toimi pykälän käsittelyn ajan esittelijänä.
Kunnanhallitus hyväksyi Kuntarahoituksen lainojen numero 12946/08,
15987/12,16792/13 ja 17305/13 muutokset siten, että niiden loppuvuonna 2020
erääntyvät erät siirretään laina-ajan loppuun. Lainojen 12946/08 ja 17305/14
kesäkuussa 2020 erääntyvät erät maksetaan kuitenkin lyhennysohjelman mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

110 §

MATEMAATTISTEN JA LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN LEHTORIN
VIRKA

KOLTK 19.5.2020
§ 47

Karvian kunnassa on kaksi peruskoulun lehtorin virkaa, joissa ovat työskennelleet
matemaattisten aineiden opettajat. Vuodesta 2008 vain toinen lehtorin viroista on
täytetty. Yhtenäiskoulussa ja aikaisemmin yläkoululla on kuitenkin ollut jatkuvasti
kaksi matemaattisten aineiden opettajaa. Toinen matemaattisten aineiden opettajan
tehtävä on täytetty vuosien ajan määräaikaisesti.
Yhtenäiskoululla ei ole tulevaisuudessa tarvetta kahdelle vain matemaattisten aineiden
opettajalle, mutta luonnontieteellisten aineiden (biologia ja maantiede) opetusta on
ostettu Honkajoelta vuodesta 2011.
Lautakunta päätyi esitykseen, koska matemaattisten aineiden lehtorin toistaiseksi
voimassa olevaan virkaan 19.5.2020 valittiin varalle FM Antti Paavola, jolla on
pätevyys matematiikan ja biologian opettamiseen. Lisäksi hakijalle on kokemusta
fysiikan, kemian ja maantieteen opettamisesta. Matemaattisten ja luonnontieteellisten
aineiden lehtorin viran täyttämisellä pätevällä hakijalla, opetusta ei tarvitsisi ostaa
Honkajoelta.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallitukselle toisen peruskoulun lehtorin
viran täyttämistä toistaiseksi voimassa olevana.
Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, niin virkaan valitaan matemaattisten ja
luonnontieteellisten aineiden lehtoriksi FM Antti Paavola.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle toisen matemaattisten
aineiden opettajan viran täyttämistä toistaiseksi voimassa olevana.
Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, niin virkaan valitaan FM Paavola Antti.
Virassa noudatettaisiin kuuden kuukauden koeaikaa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------110 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnalle luvan peruskoulun lehtorin
toistaiseksi voimassa olevan viran täyttämiseksi niin, että virkaan valitaan FM Antti
Paavola. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus myönsi kasvatus- ja opetuslautakunnalle luvan peruskoulun
matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden lehtorin toistaiseksi voimassa olevan
viran täyttämiseksi niin, että virka laitetaan julkisesti haettavaksi 14 vuorokauden
ajaksi. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 20.5.2020 ja on toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liitteet:
• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 20.5.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

112 §

MUUT ASIAT
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Karvian kunnanhallitukselle 6.5.2020 osoitettu kirje koskien koulukuvauksen järjestämistä yhtenäiskoulun tiloissa. Kunnanhallitus päätti yleisesti tarkastella kiinteistöjen vuokraperusteita lähitulevaisuudessa.
2. Kunnanhallitukselle annetiin tiedoksi vuoden 2019 tilinpäätökseen tehdyt korjaukset.
3. Yhteistoimintaneuvottelun muistio merkittiin 18.5.2020 tiedoksi. Kunnanhallitus
keskusteli kesän työtilanteesta.
4. Tiedoksi: Posan kuntakohtainen taulukko v. 2019 tilastointia varten.
5. Kunnanhallitus keskusteli saapuneiden kirjeiden toimittamisesta hallituksen jäsenille tiedoksi.
6. Kunnanhallitus halusi seuraavaan kokoukseen selvityksen henkilöstön pitämättömistä lomista.
7. Kunnanhallitus keskusteli erään maanvuokrasopimuksen jatkamisesta.
8. Kunnanjohtaja kertoi Vatajankosken Sähkö Oy:n ajankohtaisesta tilanteesta.
9. Vainionpää tiedusteli työpajatoiminnasta kesän aikana.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 §

ILMOITUSASIAT
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain (1552/2011) 87 §:n mukaiset päätökset
13.5.2020l.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) lähettää ohessa tiedoksi
ilmoituksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen
nimenmuutoksesta. Dnro V/14786/2020
Metsäliitto Osuuskunta
Korkotodistus 8.5.2020 vuodelta 2020, annettu kirjanpitoon tiedoksi.
Satakuntaliitto
Satasoten johtoryhmä kokoontui 13.5.2020 käsittelemään Satakunnan kunnille ja sotekuntayhtymille STM:n hankehakuun tehtyjä hankehakemuksia, ja täsmentämään
Satasote-kokonaisuuden kuvausta. Johtoryhmä päätti lähettää Satasoten
kokonaisuuden kuvausta koskevan kokonaisuuden lisäinformaatioksi Satakunnan
kunnille ja sotekuntayhtymille, kun ne käsittelevät sitoutumista hankehakemuksiin
29.5.2020 mennessä.
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1533
Pori/Rauma-Tampere (PRT) -rataryhmän tiedote 14.5.2020:
Väyläviraston teettämä tarveselvitys Tampere-Pori -raideyhteydestä (27/2020) on
juuri valmistunut. Se sisältää myös raideyhteyden Raumalle. Selvityksessä todetaan
Tampereen ja Porin välisen rataosuuden tärkeä merkitys maamme
lliikennejärjestelmässä ja rataverkolla niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä.
Porin kaupunki
Porin kaupunki kutsuu Satakunnan kunnat/kuntayhtymät mukaan Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen ja pyytää toimittamaan päätöksen osallistumisesta Porin kaupungin kirjaamoon 31.5.2020 mennessä sähköpostitse: kirjaamo@pori.fi
Kukin kunta tai kuntayhtymä esittää ”Liberty” lääketutkimukseen oman vastuulääkärin.

Kaupanvahvistajan todistukset.
Kaupanvahvistajan todistuksia ei ollut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

114 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
25.5.2020

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
104-114

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 109
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
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 109
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunnanhallitus
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
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 asetettu yleisesti nähtäville
Pöytäkirjanotteet on postitettu 29/5 2020
Annettu tiedoksi 1 /6_2020
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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.
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, Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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-/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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

