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34 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

35 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti
kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Hautaluoma ja Hilma Välimäki.

36 §

TOTEUMAVERTEILU 1.1.-31.10.2020
Hallintosäännön 66 §:n mukaan toimintayksiköiden tulee seurata talousarvioiden toteutumista
kuukausittain. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta tulee raportoida toimielimille vuosineljänneksittäin. Tarkastuslautakunta
suosittelee, että raportointi toimielimelle dokumentoidaan pöytäkirjaan omina päätöksinään.
Kuluvan vuoden osalta toteumavertailu on valmistunut kokoukseen mennessä ajalta 01.0131.10.2020, jonka mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakuluista on 55 %.
Liitteet:
•

Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-31.10.2020

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Vapaa-ajanlautakunta keskustelee toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja merkitsee 1.1.31.10.2020 taloudellisen toteutumavertailun tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että taloudellista säästöä on tullut leudon
talven vuoksi, koska latujen tekoon ja jäädytyksiin ei ole kulunut varoja. Kulttuuripuolella
tuloja on jäänyt saamatta koronakeväänä konserttien perumisen vuoksi. Pääosin toiminnalliset
tavoitteet on kuitenkin saavutettu.

37 §
KH 21.9.2020
§164

NUORISOSIHTEERIN TEHTÄVÄN OSA-AIKAISTAMINEN MÄÄRÄAJAKSI
Nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä on pyytänyt tehtävänsä osa-aikaistamista
1.10.2020 alkaen vuoden määräajaksi. Osa-aikaistamisen taustalla on Aro-Heinilän
vastaanottama sivutoimi päätoimisena tuntiopettajana Kurikan musiikkiopistolla. Opetustunnit
musiikkiopistolla painottuvat arki-iltoihin.
Aro-Heinilä hakee tehtävän osa-aikaistamista 80 %:iin nykyisestä täydestä työajasta.
Nuorisosihteerin nykyisistä tehtävistä jätettäisiin osa-aikaisen työsuhteen ajaksi pois seuraavat
tehtävät, mitkä kunta järjestäisi tällöin ostopalveluina tai toisin työjärjestelyin:
Kehittää Karvian Olohuoneen nuorisotilojen toimintaa yhteistyössä Petäjäopiston,
nuorisovaltuuston ja kolmannen sektorin kanssa.
Toimenkuvaa ja sen mahdollisia muutoksia on tarkasteltu yhdessä liikunta- raittiussihteerin ja
kunnansihteerin kanssa. Pois jäävät tehtävät siirtyvät liikunta- raittiussihteerin hankittaviksi
ostopalveluina.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kulttuurisihteerin työn osa-aikaistamisesta vuoden ajaksi.
PÄÄTÖS:
Hietaluoma esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi. Ervelä ja Kangas
kannattivat Hietaluoman esitystä. Kunnanhallitus päätti suorittaa äänestyksen Hietaluoman
esitys EI ja päätösehdotus JAA.
EI: 7 ääntä, ( Ervelä, Hietaluoma, Hietikko, Huhdanmäki, Kangas, Kaskimäki, Vainionpää)
JAA: 2 ääntä ( Raita-aho, Ylilammi)
Kunnanhallitus päätti palauttaa nuorisosihteerin työn osa-aikaistamisen takaisin
valmisteltavaksi. Kunnanhallitus päätti tarkentamaan nuorisosihteerin toimenkuvaa ja osaaika prosenttia. Painotetaan kulttuuriosaamista ja musiikin opetusta. Kunnanhallitus korosti
varhaiskasvatuksen tärkeyttä.

KH 12.10.2020
§ 184

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kulttuurisihteerin työn osa-aikaistamisesta 60 prosenttiin normaalista
työajasta vuoden ajaksi. Nuorisosihteerin nykyisistä tehtävistä jätettäisiin
osa-aikaisen työsuhteen ajaksi pois seuraavat tehtävät, mitkä kunta järjestäisi tällöin
ostopalveluina tai toisin työjärjestelyin:
•
Kehittää Karvian Olohuoneen nuorisotilojen toimintaa yhteistyössä
Petäjäopiston, nuorisovaltuuston ja kolmannen sektorin kanssa.
Lisäksi tapahtumien järjestämisessä tehdään aiempaa enemmän yhteistyötä kolmannen
sektorin ja Willi Karvia Oy:n kanssa ja järjestämiseen käytettävää työaikaa supistetaan.
Nykyinen musiikin opetus ja varhaiskasvatuksen muskaritoiminta säilyy ennallaan.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kulttuurisihteerin työn osa-aikaistamisesta 60 prosenttiin normaalista
työajasta vuoden ajaksi. Nuorisosihteerin nykyisistä tehtävistä jätetään osa-aikaisen

työsuhteen ajaksi pois seuraavat tehtävät, mitkä kunta järjestää tällöin ostopalveluina tai
toisin työjärjestelyin:
•
Kehittää Karvian Olohuoneen nuorisotilojen toimintaa yhteistyössä
Petäjäopiston, nuorisovaltuuston ja kolmannen sektorin kanssa.
Lisäksi tapahtumien järjestämisessä tehdään aiempaa enemmän yhteistyötä kolmannen
sektorin ja Willi Karvia Oy:n kanssa ja järjestämiseen käytettävää työaikaa supistetaan.
Nykyinen musiikin opetus ja varhaiskasvatuksen muskaritoiminta säilyy ennallaan.
Kulttuurisihteerin toimenkuvaan liittyvät tarkemmat tehtävät päättää vapaa-ajanlautakunta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vltk 37 §

Kunnanhallitus on käsitellyt kahdessa kokouksessa Tiina-Kaisa Aro-Heinilän pyynnöstä
nuorisosihteerin työsuhteen osa-aikaistamista määräajaksi. Syynä on hänen vastaanottama
sivutoimi päätoimisena tuntiopettajana Kurikan musiikkiopistolla. Kunnanhallitus päätti
kokouksessaan nuorisosihteerin työn osa-aikaistamista 60% normaalista työajasta vuoden
ajaksi, viikkotyöajan ollessa 21,45 tuntia. Kunnanhallitus ohjeisti, että nuorisosihteerin osaaikaisen toimenkuvan liittyvät tarkemmat tehtävät päättää vapaa-ajanlautakunta.
Työtehtävät painottuvat kulttuurin osaamiseen ja musiikin opettamiseen sekä perinteisten
tapahtumien toteuttamiseen, kuten Karvia Laulaa ja Willin Kansan viikot sekä Suo soikoon
tapahtuma. Konserttien ja muiden kulttuuri tapahtumien järjestämisessä tehdään aiempaa
enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin ja Willi Karvia Oy:n kanssa ja näiden tehtävien
järjestämiseen käytettävää työaikaa supistetaan. Nykyinen musiikin opetus ja
varhaiskasvatuksen muskaritoiminta säilyvät ennallaan. Olohuoneen nuorisotilojen
ohjaus/valvonta hankitaan ostopalveluna tai toisin työjärjestelyin.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee ja päättää nuorisosihteerin osa-aikaisen toimenkuvan
tehtävälistauksesta. Edelleen se päättää, että osa-aikaisuus alkaa heti pidettyjen säästövapaiden
jälkeen ensi vuoden alusta.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Lautakunta lähettää nuorisosihteerin osa-aikaisuuden
ajan tehtävälistauksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

38 §

KARVIAN KULTTUURITEKOPALKINTO 2020
Vuosittain Karvian vapaa-ajanlautakunta nimeää vuoden kulttuuritekopalkinnon
ansioituneelle karvialaiselle ryhmälle, yhdistykselle tai yksityiselle henkilölle. Ehtona on, että
palkinnon saaja on Karviassa kirjoilla ja tämän kriteerin on täytyttävä. Palkinto on 250 euron
stipendi, kunniakirja ja kukkakimppu. Palkinto luovutetaan saajalle tänä vuonna Karvian
Yrittäjien joulunavauksessa 29.11.2020.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee ehdokkaista ja päättää vuoden 2020 kulttuuripalkinnosta
PÄÄTÖS:
Kaksi ehdokasta sai saman määrän kannatusta, joten lautakunta päätti ratkaista valinnan
arpomalla. Arvonnan jälkeen lautakunta päätti valita vuoden kulttuuritekopalkinnon saajaksi
ansioituneen harrastajanäyttelijän Raimo Erkkilän. Hän on toiminut vuosittain aktiivisesti
paikallisissa kuin myös alueen teattereissa vierailevana näyttelijä jo 40 vuoden ajan. Raimo
Erkkilä kuuluu Karvian Nuorisoseuran Teatteri Sampolan näyttelijäkaartiin.

39 §

VUODEN URHEILIJAN VALINTA
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on vuosittain valita Vuoden urheilija, jonka
Ylä-Satakunnan sanomalehti Oy palkitsee. Vuoden urheilijaksi voi tulla valituksi
vain kerran ja nimeämisen perusteena on urheilijan urheilumenestys, hyvät ja raittiit
elämäntavat, hyviin tapoihin esimerkillään osoittava, Karvian kunnassa asuva ja
15-vuotta täyttänyt henkilö. Vuoden urheilijoita on valittu vuodesta 1959 lähtien.
Karvian liikuntatoimi on pyytänyt joka kotiin jaettavan kuntatiedotteen sekä paikallisen
urheiluseuran jaostojen kautta esityksiä perusteluineen urheilijan, kuntoilijan ja
seuratyöntekijän nimeämiseksi. Ehdokaslistaa tullaan täydentämään
aina kokouspäivään asti.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee vuoden urheilijaehdokkaista ja nimeää vuoden urheilijan 2020
PÄÄTÖS:
Vuoden urheilijaksi lautakunta valitsi yksimielisesti akrobatiavoimistelua harrastavan Heidi
Mäki-Kulmalan. Karviankylässä asustava 15-vuotias Heidi aloitti voimistelun harrastuksen 6vuotiaana Karvian Kirin väreissä, jatkaen 9-vuotiaana näihin päiviin asti Kurikassa Lakeuden
Taitovoimistelijoiden edustajana. Hän on kilpaillut pari- ja trio akrobatiassa niin kotimaassa
kuin ulkomailla. SM-mitaleita on useampia vuosilta 2014-2018 muun muassa SM-kultaa trio
kokoonpanossa 2017 ja 2018.
Ulkomailla järjestetyt kisat ovat olleet elämyksiä, kuten Hollannissa 2015 järjestetty Breda
Open Acrobatics Cup ja Geneva International Acro Cup 2018 Sveitsissä. Heidi ei koskaan tule
unohtamaan kokemusta vuoden 2015 World Gymnaestradaa Helsingissä, mikä oli toistaiseksi
kansainväliseltä osallistujamäärältään suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma.
Tapahtumassa oli kaikkiaan 17 000 ulkomaista voimistelijaa yli 50 eri maasta.

40 §

VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN
Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut kunnan liikuntatoimien avustuksella
vuosittain kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän. Kunniakirjan ja palkinnon
on saanut tähän mennessä 1000 lounaisuomalaista urheiluseuran vapaaehtoistyön-tekijää.
Palkitut tekevät paikkakunnillaan arvokasta työtä liikunnan parissa. Seuratyöntekijä on
henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä kunnassa. Henkilö
voi olla puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, lipunmyyjä, järjestysmies tai valmentaja.
Aktiiviurheilijat eivät tule kysymykseen.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry toivoo, että oman paikkakuntanne seuratoi-minnan
tukemiseksi jokainen alueen kunta nimeäisi tänä vuonna paikkakunnaltaan vuoden
seuratyöntekijän. Palkinnot jaetaan Satakunnan Urheilugaalassa, Porissa lauantaina 6.2.2021.
Palkittavat kutsutaan gaalaan vastaanottamaan tunnustusta.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta keskustelee ehdokkaista ja päättää valita vuoden seuratyöntekijän 2020.
PÄÄTÖS:
Julkaisuvapaa vasta 7.2.2021

41 §

VUODEN KUNTOILIJAN VALINTA
Vuoden urheilijan rinnalle on valittu vuodesta 1991 vuoden kuntoilija, joka tunnetaan
paikkakunnalla aktiivisena liikunnan harrastajana. Kuntoilijaksi valittu on liikkuva esimerkki
muille kuntalaisille omaehtoisesta terveyden sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin
vaalimisesta. Vuoden kuntoilija liikkuu ja kuntoilee omaksi ilokseen, eikä hänellä ole
kilpailullisia tavoitteita.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta nimeää vuoden kuntoilijan 2019 ja luovuttaa hänelle palkinnoksi lahjakortin
urheiluasun hankintaa varten.
PÄÄTÖS:
Vuoden kuntoilijaksi lautakunta valitsi yksimielisesti Esa Pirttimäen Suomijärveltä. Esan
viikkorytmiin mahtuu monta liikuntalajia. Hän käy aktiivisesti kuntosalilla, miesten jumpassa
ja mukavassa porukassa harrastelentopallossa. Viikonloppuisin miehen tie vie tanssilavoille,
koska hän nauttii tanssimisesta. Hyötyliikuntaakin tulee tarpeeksi, sillä Esa Pirttimäki käy
useamman kerran viikossa metsätöissä.

42 §

VAPAA-AIKATOIMEN KANNUSTUSSTIPENDIT
Kunnan liikuntatoimi on perinteisesti palkinnut Karvian Kirin jaostojen esityksestä
eri urheilulajeissa ansioituneet ja aktiiviset alle 16-vuotiaat nuoret, mukaan lukien
liikuntapalvelujen sählykerhot. Edelleen palkitaan kulttuuripuolen esittävän taiteen
ansioituneita harrastajia heidän ohjaajiensa ja nuorisosihteerin ehdotuksesta. Liikuntasihteeri
antaa esityksen palkittavista kokoukseen mennessä.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin esityksen kannustusstipendien jaosta 2020.
Palkinnot jaetaan tänä vuonna Yrittäjien joulunavauksessa yhtenäiskoulun Opinpolun pihassa
sunnuntaina 29.11.2020
PÄÄTÖS:
Lautakunta hyväksyi liikuntasihteerin esityksen kannustusstipendien jaosta ja merkitsi sen
tiedokseen saatetuksi.

43 §

LIIKUNTASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Liikuntasihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 19.11.2019-23.11.2020
koskien vapaa-aikatoimen kohdeavustuksia. Viranhaltijapäätökset tehdään kirjallisesti ja niistä
on pidettävä kirjaa
- 15.01.2020 Karvian Upponallet 750 euroa
- 20.11.2020 Kirin kamppailujaosto 1500 euroa
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta merkitsee liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin viranhaltijapäätökset tiedokseen
saatetuksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

44 §

ILMOITUSASIAT
Merkataan tiedoksi vapaa-aikatoimen tarkastuslautakuntaa varten räätälöimä raportti, jonka
ovat yhteistyössä täyttäneet liikuntaneuvoja sekä nuoriso- ja liikuntasihteeri. Liikuntasihteeri
oli tarkastuslautakunnan kuultavana 20.11.2020
Kirkonkylän koulun nuorisotilat valmistuivat lokakuun lopussa ja Willin kansan viikolla
pidettiin 5.11.2020 avajaiset, joissa kävi arviolta 70 kuntalaista. Samalla viikolla palkattiin
nuorisotila valvojaksi, valmentajaksi ja kerho-ohjaajaksi Sami Sanssi. Hänen työaikansa on 20
tuntia viikossa, mikä jakautuu kolmeen päivään viikossa. Nuorisotilaan on laadittu säännöt ja
ohjeet, mutta aukioloajoissa elämme vielä etsikkoaikaa. Nuorten kuuleminen ja mielipiteet
ratkaisevat, miten aukioloajat aikanaan muotoutuvat. Heidän mielipiteitä kartoitetaan kyselyin
ja suorin palauttein, kun koululuokat tutustuvat uusiin tiloihin.
Merkittiin tiedoksi Jorma Niskalan valtuustossa 12.11.2020 antama palaute hallintokunnille
esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta. Viesti oli, että esityslistat ja pöytäkirjat pitää olla
hyvin laadittu, että päätöksestä selviää mitä päätetään. Avoimuus kuntalaisia kohtaan toteutuu,
kun myös liitteet mukana.

45 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Lautakunnan jäsen Sauli Sartoneva otti esiin kuntosalissa olevien spinning pyörien satulan
säädöt. Niitä on käsin vaikea säätää. Hän ehdotti, että säätövääntimet vaihdettaisiin kahvallisiin
tai pyörien lähellä olisi työkalu – jakoavain saatavilla.
Kun muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 18.07.

46 §

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
23.11.2020

Karvian kunta
Vapaa-ajanlautakunta

Pykälät

34-46

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian vapaa-ajanlautakunta
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 25.11.2020
Annettu tiedoksi 26.11.2020
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-/VALTUSKIRJELMÄN 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.

