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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Joanna Vikman
Jaakko Kinnunen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kerttu Kykyri ja Matias Kinnunen
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti .
Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 22.12.2021
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN
Hyvla § 13

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen,
jaakko.kinnunen@perho.com.

puh. 040 528 9971

tai

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeutta alaisensa
viranhaltijan päätöksiin.
Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).
Hallintosäännön 64 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa
lautakunnalle,
johtokunnalle
tai
kunnanhallitukselle
luettelon
tekemistään
viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin viranhaltijapäätökset ajalta jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh.
040 528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ajalta 10.11.-8.12.2021,
eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

-----
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KUNTOSALIN, TEKOJÄÄN JA LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖPERIAATTEET, SEKÄ HINNASTOT
Hyvla § 14

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on aiemmissa kokouksissaan päättänyt 4.7.2017, 14
§ ja 8.11.2018, 117 § koulun liikuntatilojen,- 13.12.2018, 121 § tekojään,- ja
8.11.2018 § 116, sekä 19.9.2019, § 123 kuntosalin käyttöperiaatteista ja hinnastoista.
Lisäksi aiemmin toiminut vapaa-aikalautakunta on 18.5.2017,
23 § päättänyt
Seurojentalon liikuntasalin vuokrahinnat ja käyttöperiaatteet. Osaa hinnastoista, sekä
käyttöperiaatteista on syytä ottaa tarkasteluun ja muuttaa.
Hinnastot ja käyttöperiaatteet jaetuissa oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040
528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää muuttaa:
Oksakosken koulun liikuntasalin tuntiperusteisia vuokrahintoja niin, että 1h/vko/vuosi
on 85 €, 1,5h/vko/vuosi on 120 € ja 2h/vko/vuosi on 140 €
Möttösen koulun liikuntasalin tuntiperusteisia vuokrahintoja niin, että 1h/vko/vuosi on
100 €, 1,5h/vko/vuosi on 130 € ja 2h/vko/vuosi on 160 €
kuntosalin ryhmävuoron kausihinnaksi 200 € ja että ryhmävuoroja voi varata tunnin
mittaisena klo 19:00-22:00 väliselle ajalle
tekojään tuntiperusteisia vuokrahintoja ryhmille niin, että 1h/vko/kausi on 110 €,
1,5h/vko/kausi on 140 € ja 2h/vko/kausi on 170€ ja että ryhmävuoroja voi varata tunnin
mittaisena klo 19:00-22:00 väliselle ajalle
liikuntasalien tuntiperusteisia hintoja satunnaiskäyttöä varten niin, että 1h on 25 €,
1,5-2h on 35 € ja yli 2h menevät varaukset ovat 45 €
Seurojentalon liikuntasalin tuntiperusteisen
mukaisena toistaiseksi voimassa olevaksi

vuokrahinnaston

ja päättää, että nämä muutokset astuvat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET
Hyvla § 15

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Vapaa-aikatoimen avustukset yhdistyksille ovat olleet haettavissa marraskuun ajan
30.11.2021 mennessä. Vuoden 2021 talousarviossa avustuksia on varattu liikunnan
edistämiseen 18.890 €, kulttuuritoimintaan 2.390 € ja nuorisotoimintaan 1.000 €
Määräaikaan mennessä avustuksia on haettu seuraavasti:
Liikunta:
Perhon Kiri ry

11000 €

Perhonjokilaakson Frisbeegolf ry.

2255 €

Perhon Naisvoimistelijat ry.

800 €

Humalajoen Maamiesseura

1600 €

Eläkeliitto Perhon yhdistys ry.

1800 €

Yhteensä

17455 €

Nuoriso:
Yläkoulun Vanhempainyhdistys Tukevat
ry.

600 €

Yhteensä

600 €

Kulttuuri:
Perhon Kotiseutuyhdistys ry.

1000 €

Perhon Musiikinystävät ry.

1000 €

Lauluryhmä VALO ry.

1500 €

Lions Club Perho ry.

1500 €

Yhteensä

5000 €

Avustushakemukset on jaetuissa oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040
528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com.
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Hyvinvointilautakunta päättää jakaa avustuksia seuraavasti:
Liikunnan edistäminen:
Perhon Kiri ry.

11000 €

Perhonjokilaakson Frisbeegolf ry.

2255 €

Perhon Naisvoimistelijat ry.

800 €

Humalajoen Maamiesseura

1600 €

Eläkeliitto Perhon yhdistys ry.

1800 €

Yhteensä

17455 €

Nuorisotoiminta:
Yläkoulun Vanhempainyhdistys Tukevat
ry.

600 €

Yhteensä

600 €

Kulttuuritoiminta:

Päätös:

Perhon Kotiseutuyhdistys ry.

445 €

Perhon Musiikinystävät ry.

750 €

Lauluryhmä VALO ry.

445 €

Lions Club Perho ry.

750 €

Yhteensä

2390 €

Hyvinvointilautakunta päätti jakaa avustuksia seuraavasti:
Liikunnan edistäminen:
Perhon Kiri ry.

5000 €

Perhonjokilaakson frisbeegolf ry.

2255 €

Perhon naisvoimistelijat ry.

800 €

Humalajoen maamiesseura

1600 €
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Nuorisotoiminta:
Yläkoulun Vanhempainyhdistys Tukevat
ry.

600 €

Yhteensä

600 €

Kulttuuritoiminta:

---

Perhon Kotiseutuyhdistys ry.

500 €

Perhon Musiikinystävät ry.

1000 €

Lauluryhmä VALO ry.

750 €

Perhon Lions Club ry.

1500 €

Yhteensä

3750 €

Merkittiin, että Maria Rannila ja Sirpa Itäniemi poistuivat liikunnan edistämisen
avustuksien käsittelyn ajaksi ja Matias Kinnunen kulttuuritoiminnan avustuksien
käsittelyn ajaksi.
-----
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VUODEN 2021 KULTTUURI,- LIIKUNTA- JA NUORISOTEOSTA, SEKÄ URHEILUSUORITUKSISTA
PALKITSEMINEN
Hyvla § 16

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Vapaa-aikatoimelle on ollut mahdollisuus nimetä perholaisia palkittaviksi vuoden 2021
nuoriso,- kulttuuri- ja liikuntateosta, sekä 1.-3. sijan saavuttamisesta PM, SM, EM,
MM, tai OM tasolla urheilukilpailuissa. Ehdotukset palkittavista on pyydetty tekemään
30.11.2021 mennessä.
Ehdotukset palkittavista on jaetuissa oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040
528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää vuoden 2021 kulttuuri,- nuoriso,- ja liikuntateon, sekä
urheilusuorituksien palkitsemisesta. Nimet julkaistaan vuoden 2022 ensimmäisen
kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä, jossa asianomaiset henkilöt palkitaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti, että se palkitsee
Sivlan 16.11 2017 § 46 mukaisesti jokaisen vuonna 2021 urheilusuorituksissa edellä
mainituilla tasoilla 1.-3. sijan saavuttaneen perholaisen, joka tulee vielä ennen vuoden
2022 ensimmäistä kunnanvaltuuston kokousta vapaa-aikatoimen tietoon.
Merkittiin, että Sarita Kirvesmäki ja Matias Kinnunen poistuivat tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

---

-----
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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VALINTA
Khall § 243

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja
nuorisoja
vapaa-ajansihteeri
jaakko
Kinnunen,
puh.
040
528
9971
tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Etsivän nuorisotyöntekijän toimi on ollut Perhon kunnassa määräaikaisena vuoden
2011 syksystä. Etsivän nuorisotyöntekijän määräaikaisen rahoituksen perusteena on
ollut Aluehallintoviraston projektirahoitus, josta johtuen myös vaihtuvuus henkilöstössä
on ollut suurta.
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänkuva on vakiintunut ja sille on myös
tulevaisuudessa jatkuva tarve. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaan voidaan
jatkossakin hakea käytettävissä olevia, ulkopuolisia rahoituksia, mutta pitkäjännitteisen
nuorisotyön turvaamiseksi toimi on tarkoituksenmukaista vakinaistaa.
Perhon kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää vakinaisen
viran tai toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Hallintosäännön
28
§:n
mukaan
vastuu
nuorisotoimesta
kuuluu
Hyvinvointilautakunnalle, joka valitsee toimialansa vakinaiset viran ja toimenhaltijat.
Nykyinen määräaikaisen toimen työsopimus päättyy 19.12.2021.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että määräaikainen etsivän nuorisotyöntekijän toimi
muutetaan vakinaiseksi toimeksi
2. että mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy toimen vakinaistamisen myöntää
Hyvinvointilautakunnalle täyttöluvan etsivän nuorisotyöntekijän vakinaiseen toimeen
1.1.2022 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Kvalt § 87

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti, että määräaikainen etsivän nuorisotyöntekijän toimi muutetaan
vakinaiseksi toimeksi.

---

-----

Hyvla § 10

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kunnanvaltuusto on 25.10.2021 pitämässään kokouksessa hyväksynyt etsivän
nuorisotyöntekijän
toimen
muuttamisen
vakinaiseksi
ja
myöntänyt
hyvinvointilautakunnalle täyttöluvan 1.1.2021 alkaen.
Etsivän nuorisotyöntekijän
oheismateriaaleissa.

rekrytointi-ilmoitus

ja

pisteytyslomake

on

jaetuissa

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040
528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää
1. julistaa auki etsivän nuorisotyöntekijän vakinaisen toimen
2. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
3. että pisteytykseen osallistuu nuoriso-ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen,
sivistysjohtaja Anni Riihimäki ja kaksi lautakunnan nimeämää jäsentä.
4. että pisteytystyöryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat ja suorittaa haastattelut.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Hyvinvointilautakunta päätti nimetä pisteytystyöryhmään
Joanna Vikmanin ja Kerttu Kykyrin.

---

-----

Hyvla § 17

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Määräaikaan 19.11. klo. 12:00 mennessä tuli kolme hakemusta
Elina Huttunen, Perho
Ilona Alatalo, Perho
Lahti Marjut, Kiminki
Haastattelu- ja pisteytystyöryhmä päätti kutsua kaikki hakijat ryhmähaastatteluun
kunnantalolle 2.12.2021. Marjut Lahti ilmoitti kyseisenä päivänä, ettei osallistu
haastatteluun ja perui hakemuksensa toimeen.
Hakijoiden pisteytykset jaetuissa oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040
528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta päätti valita Elina Huttusen etsivän nuorisotyöntekijän
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-----
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14.12.2021

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Hyvla § 18

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Ehdotus:

Hyvinvointilautakunta käsittelee muut mahdolliset esille tuotavat asiat.

Päätös:

1. Sarita Kirvesmäki toi esille toiveen kunnan nettisivuille saatavasta
tapahtumakalenterista, johon kunta, sekä kolmannen sektorin toimijat voisivat laittaa
esille järjestettäviä tapahtumia ja muuta vastaavaa toimintaa. Kunnanhallituksen jäsen
Mirja Siironen on lupautunut yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko
Kinnusen kanssa järjestämään vuoden 2022 alussa palaverin kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa, jossa on tarkoituksena yhteistyössä suunnitella ja ottaa käyttöön
tapahtumakalenteri mahdollisimman pian.
2. Maria Rannila toi esille Oksakosken koululla olleen jääkiekkokaukalon tilanteen.
Kaukalo on ollut tarkoituksena kunnostaa talveksi käyttöä varten, mutta sen laidat eivät
ole vielä laitettuna paikalleen. Teknisen toimen toivotaan saavan jääkiekkokaukalon
mahdollisimman pian käyttökuntoon.
3. Perhon tekojäälle jaetuissa yleisissä mailattomissa ja mailallisissa vuoroissa on ollut
ongelmaa vuorojen käyttöjen suhteen. Jaetuista vuoroista ei ole tahdottu pitää kiinni ja
näiden valvominen tiedetään haasteelliseksi. Tekojäällä on paljon kävijöitä
kummassakin ryhmässä. Yhtenä ratkaisuna on mietitty KpEdun Perhon toimipisteen
hevospuolen opetuskäytössä olleen maneesitilan höydyntämistä toisen tekojääkentän
tekemiseksi. Kerttu Kykyri toi esille koiraharrastajien toiveen saada maneesitilaa
koiraharrastajien käyttöön. Asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi seuraavassa
kokouksessa.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

14.12.2021

4/2021

13

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalKieltojen perusteet
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälä 18

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälä 13

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
PERHON KUNTA
Kirjaamo
PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.
Pykälät 14-17

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimukse
n muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

14.12.2021

Valitusviranomainen
ja valitusaika

4/2021

14

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastus

