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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Piispanen Ilkka
Ali-Haapala Virpi
Lankinen Minna
Lintilä Jukka
Polso Kaija
Rimpioja Jukka
Suomala Ville

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vpj.

Klo
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31

Ranta-Nilkku Mika
Järvenoja Antti
Harju Ulla-Riitta
Hillukkala Jukka
Hopeavuori Juha
Pelkonen Jaana

kv:n pj.
kv:n I vpj.
kv:n II vpj.
esittelijä
asiantuntija § 100
pöytäkirjanpitäjä

14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14.35 - 16.31
14:55 - 15:18
14.35 - 16.31

Lisätiedot

kunnanjohtaja
tekninen johtaja
toimistosihteeri

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

99 - 109 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Pöytäkirja tarkastetaan keskustoimistossa 6.8.2020. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet jäsenet Ville Suomala ja Kaija Polso. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimilla. Pöytäkirjan pykälät 100 - 103 päätettiin tarkastaa kokouksessa.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Jaana Pelkonen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Toholampi 6.8.2020
Ville Suomala

Kaija Polso

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 7.8.2020 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Toimistosihteeri

_____________________
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JÄRJESTÄYTYMISASIAT
Kh 03.08.2020 § 99

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityslistan työjärjestyksekseen.
Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että hallintosääntöön tehdään tarvittavat lisäykset sähköisestä kokousmenettelystä toimielimissä. Asia valmistellaan
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 17.8.2020.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanjohtajan esitys hallintosäännön tarkentamisesta sähköisten kokousten osalta merkittiin yksimielisesti tiedoksi.
Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.
______

_____________________
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KOULUKESKUKSEN UUDISRAKENNUKSEN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA
20/45.451/2018
Kh 08.06.2020 § 68
Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Toholammin kunta on pyytänyt tarjoukset koulukeskuksen uudisrakennuksen rakennusurakasta. Rakennusurakka on myös pääurakka. Hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa 30.4.2020. Tarjouspyyntö on kansallinen hankintailmoitus numero 2020-045545, osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Linkki ilmoitukseen on julkaistu myös Toholammin kunnan nettisivuilla.
Tarjousten käsittelyn osalta tilaaja hyväksyy hyväksyttävistä tarjouksista
hinnaltaan edullisimman tarjouksen. Urakkatarjoukset on jätetty Prodonettarjouspyyntöjärjestelmään. Tarjousten arviointi on tehty työryhmänä, työryhmään on kuulunut tekninen johtaja Juha Hopeavuori, toimistoinsinööri
Sami Hyyppä ja A-Insinöörien Kari Mutanen.
Urakkatarjoukset tuli jättää 27.5.2020 kello 15:00 mennessä. Urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 8 kappaletta. Urakkatarjouksen jättivät: Jake Rakennus Oy, Rakennushollari Oy, Rakennus-Korpela Oy, Rakennusliike Antti Salonen Oy, Rakennusliike Sorvoja Oy, Rave Rakennus
Oy, Reijo Palosaari Oy ja Team WSB Rakennus Oy.
Tarjousten arviointi- ja avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä ja urakoitsijan kelpoisuusvaatimukset oheismateriaalina. Edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen rakennus- ja pääurakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen Jake Rakennus Oy:n. Rakennusurakan kokonaishinta
1 447 000 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
______
Kh 22.06.2020 § 85
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Kunnanhallitus palasi tauolta klo 17.04.
Keskustelun aikana Ville Suomala esitti, että asia jätetään pöydälle.
Jukka Rimpioja kannatti Suomalan esitystä.
_____________________
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Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.55 - 18.11.
Päätös: Koska keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, päätti kunnanhallitus suorittaa
puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksen, jossa kunnanjohtajan päätösesitys saa JAA-äänet ja Suomalan esitys EI-äänet.
Suoritetun nimenhuutoäänestyksen perusteella JAA-ääniä annettiin 3. JAA
äänestivät Minna Lankinen, Jukka Lintilä ja Ilkka Piispanen. EI-ääniä annettiin yhteensä 4. EI äänestivät Virpi Ali-Haapala, Kaija Polso, Jukka Rimpioja ja Ville Suomala.
Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi Suomalan vastaehdotuksen
tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4 - 3.
Merkittiin pöytäkirjaan Ilkka Piispasen, Jukka Lintilän ja Minna Lankisen
eriävät mielipiteet päätökseen.
______
Kh 03.08.2020 § 100

Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen rakennus- ja pääurakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen Jake Rakennus Oy:n. Rakennusurakan kokonaishinta
1 447 000 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Tekninen johtaja Juha Hopeavuori toimi asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.
Keskustelun aikana Kaija Polso esitti, että asia jätetään pöydälle.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Pykälä luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.
______

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Tarjouksen jättäjät
Tekninen johtaja

_____________________
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KOULUKESKUKSEN UUDISRAKENNUKSEN ILMANVAIHTOURAKOITSIJAN VALINTA
20/45.451/2018
Kh 08.06.2020 § 69
Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Toholammin kunta on pyytänyt tarjoukset koulukeskuksen uudisrakennuksen ilmanvaihtourakasta.Ilmanvaihtourakka sisältää myös automaatiotyöt.
Hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa 30.4.2020. Tarjouspyyntö on kansallinen hankintailmoitus numero 2020-045545, osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Linkki ilmoitukseen on julkaistu myös Toholammin kunnan nettisivuilla.
Tarjousten käsittelyn osalta tilaaja hyväksyy hyväksyttävistä tarjouksista
hinnaltaan edullisimman tarjouksen. Urakkatarjoukset on jätetty Prodonettarjouspyyntöjärjestelmään. Tarjousten arviointi on tehty työryhmänä, työryhmään on kuulunut tekninen johtaja Juha Hopeavuori, toimistoinsinööri
Sami Hyyppä ja A-Insinöörien Kari Mutanen.
Urakkatarjoukset tuli jättää 27.5.2020 kello 15:00 mennessä. Urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 6 kappaletta. Urakkatarjouksen jättivät: Oulapelti Oy, LVI-Kivelä Oy, Are Oy, PPE Service Oy, Ratech Oy ja
Peltisepänliike Nykänen Oy.
PPE Service Oy:n tarjoushinta ei sisältänyt automaatiotöitä. Tarjoajalta on
pyydetty lisäselvitys asiasta ja he ilmoittivat automaatiotöiden osuudeksi
31 500 € alv 0 %, jolloin kokonaisurakkahinnaksi muodostui 175 074 € alv
0 %.
Tarjousten arviointi- ja avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä ja urakoitsijan kelpoisuusvaatimukset oheismateriaalina. Edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen ilmanvaihtourakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen
tehneen Peltisepänliike Nykänen Oy:n. Ilmanvaihtourakan kokonaishinta
159 800 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
______

_____________________
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Kh 22.06.2020 § 86
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Jukka Rimpioja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Rimpiojan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Kh 03.08.2020 § 101

Pöytäkirjantarkastajaksi valittu Kaija Polso ei ole tarkastanut pöytäkirjaa
pykälän § 86 osalta, jonka vuoksi toimielin tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan § 86 osalta.
Päätös: Pykälä luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.
______

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Tarjouksen jättäjät
Tekninen johtaja

_____________________
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KOULUKESKUKSEN UUDISRAKENNUKSEN PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA
20/45.451/2018
Kh 08.06.2020 § 70
Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Toholammin kunta on pyytänyt tarjoukset koulukeskuksen uudisrakennuksen putkiurakasta. Hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön
sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa 30.4.2020. Tarjouspyyntö on
kansallinen hankintailmoitus numero 2020-045545, osa- tai vaihtoehtoisia
tarjouksia ei hyväksytä. Linkki ilmoitukseen on julkaistu myös Toholammin
kunnan nettisivuilla.
Tarjousten käsittelyn osalta tilaaja hyväksyy hyväksyttävistä tarjouksista
hinnaltaan edullisimman tarjouksen. Urakkatarjoukset on jätetty Prodonettarjouspyyntöjärjestelmään. Tarjousten arviointi on tehty työryhmänä, työryhmään on kuulunut tekninen johtaja Juha Hopeavuori, toimistoinsinööri
Sami Hyyppä ja A-Insinöörien Kari Mutanen.
Urakkatarjoukset tuli jättää 27.5.2020 kello 15:00 mennessä. Urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 7 kappaletta. Urakkatarjouksen jättivät: Are Oy, Haapajärven LVI-Rakentajat Oy, LVI-Kivelä Oy, LVI Klemola
Oy, Oulaisten LVI Oy, Ratech Oy ja Ylivieskan LVI Oy.
Tarjousten arviointi- ja avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä ja urakoitsijan kelpoisuusvaatimukset oheismateriaalina. Edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen putkiurakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen
Ylivieskan LVI Oy:n. Putkiurakan kokonaishinta 75 800 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
______
Kh 22.06.2020 § 87
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Keskustelun aikana Jukka Rimpioja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Ville Suomala kannatti Rimpiojan esitystä.
Päätös: Koska keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, päätti kunnanhallitus suorittaa
puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksen, jossa kunnanjohta_____________________
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jan päätösesitys saa JAA-äänet ja Rimpiojan esitys EI-äänet.
Suoritetun nimenhuutoäänestyksen perusteella JAA-ääniä annettiin 3. JAA
äänestivät Minna Lankinen, Jukka Lintilä ja Ilkka Piispanen. EI-ääniä annettiin yhteensä 4. EI äänestivät Virpi Ali-Haapala, Kaija Polso, Jukka Rimpioja ja Ville Suomala.
Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi Rimpiojan vastaehdotuksen
tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4 - 3.
Merkittiin pöytäkirjaan Ilkka Piispasen, Jukka Lintilän ja Minna Lankisen
eriävät mielipiteet päätökseen.
______
Kh 03.08.2020 § 102

Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen putkiurakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen
Ylivieskan LVI Oy:n. Putkiurakan kokonaishinta 75 800 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pykälä luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.
______

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Tarjouksen jättäjät
Tekninen johtaja

_____________________
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KOULUKESKUKSEN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA
20/45.451/2018
Kh 08.06.2020 § 71
Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Toholammin kunta on pyytänyt tarjoukset koulukeskuksen uudisrakennuksen sähköurakasta. Hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa 30.4.2020. Tarjouspyyntö
on kansallinen hankintailmoitus numero 2020-045545, osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Linkki ilmoitukseen on julkaistu myös Toholammin kunnan nettisivuilla.
Tarjousten käsittelyn osalta tilaaja hyväksyy hyväksyttävistä tarjouksista
hinnaltaan edullisimman tarjouksen. Urakkatarjoukset on jätetty Prodonettarjouspyyntöjärjestelmään. Tarjousten arviointi on tehty työryhmänä, työryhmään on kuulunut tekninen johtaja Juha Hopeavuori, toimistoinsinööri
Sami Hyyppä ja A-Insinöörien Kari Mutanen.
Urakkatarjoukset tuli jättää 27.5.2020 kello 15:00 mennessä. Urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 8 kappaletta. Urakkatarjouksen jättivät: Are Oy, E. Kotilainen, Haapa-Sähkö Oy, HSK Sähkö Oy, Mesiel Oy,
Oulun Sähkötek Oy, Ratech Oy ja Sähköpalvelu Walberg Oy.
Tarjousten arviointi- ja avauspöytäkirja on pykälän liitteenä ja urakoitsijan
kelpoisuusvaatimukset oheismateriaalina. Edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen sähköurakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen Ratech Oy:n. Sähköurakan kokonaishinta 184 000 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
______
Kh 22.06.2020 § 88
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Keskustelun aikana Jukka Rimpioja esitti, että asia jätetään pöydälle.
Ville Suomala kannatti Rimpiojan esitystä.
Päätös: Koska keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, päätti kunnanhallitus suorittaa
puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksen, jossa kunnanjohta_____________________
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jan päätösesitys saa JAA-äänet ja Rimpiojan esitys EI-äänet.
Suoritetun nimenhuutoäänestyksen perusteella JAA-ääniä annettiin 3. JAA
äänestivät Minna Lankinen, Jukka Lintilä ja Ilkka Piispanen. EI-ääniä annettiin yhteensä 4. EI äänestivät Virpi Ali-Haapala, Kaija Polso, Jukka Rimpioja ja Ville Suomala.
Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi Rimpiojan vastaehdotuksen
tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4 - 3.
Merkittiin pöytäkirjaan Ilkka Piispasen, Jukka Lintilän ja Minna Lankisen
eriävät mielipiteet päätökseen.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mika Ranta-Nilkku poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.24.
______
Kh 03.08.2020 § 103

Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen uudisrakennuksen sähköurakoitsijaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen Ratech Oy:n. Sähköurakan kokonaishinta 184 000 € alv 0 %.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pykälä luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.
______

Liitteet

Liite 4

Jakelu

Tarjouksen jättäjät
Tekninen johtaja

_____________________
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TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU VV. 2020 - 2022
Kh 03.08.2020 § 104

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kaustisen seutukunnan johtoryhmä 15. - 18.11.2019 § 86:
Keväällä 2020 käynnistetään työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja
laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilun kuntarajaukseen on tehty tarkennuksia ja
nyt kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta
yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä yhteensä on vähintään 30 000. ELY-keskuksen alueella kokeiluihin siirtyisi
pääsääntöisesti enintään noin 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista.
Kokeilujen kestoksi on suunniteltu noin 2,5 vuotta.
Hakemukset kokeiluihin on jätettävä viimeistään 19.11.2019 kello 23.59.
Kokeilujen piiriin siirtyvät asiakasryhmät
Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa
olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi
kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa
työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.
Mihin kokeiluilla pyritään
Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda
uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.
Hallitus linjaa myöhemmin työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta
Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. TEM valmistelee yhteistyössä kuntien ja
muiden sidosryhmien kanssa kokeilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja
kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymisestä kuukausittain. Kokeiluille laaditaan yhteinen arviointisuunnitelma.
Keski-Pohjanmaalla työllisyyskokeiluun hakemisesta on neuvoteltu Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien, Kaustisen seutukunnan kuntien ja Perhon
kunnan kesken. Neuvottelujen perusteella Kokkolan kaupunki on jättämässä hakemusta ja siihen voivat osallistua maakunnan muut kunnat niin halutessaan. Kannuksen kaupunki ja Perhon kunnat ovat päättämässä kokeiluun osallistumisesta myönteisellä esityksellä. Esityslistan laadintahetkellä
ko. kunnanhallitusten päätökset ovat vielä tekemättä. Pohjanmaan TE-toimisto on ollut mukana keskusteluissa ja kannustaa kuntia hakeutumaan
kokeiluun.
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Kokeiluun hakeutumisen hyötyinä nähdään mm. mahdollisuus valmistautua ennakoivasti kuntien lähitulevaisuudessa lisääntyvään vastuuseen työllisyydenhoidosta. Samoin kokeilussa voidaan hakea uusia toimintamalleja
kuntien järjestämiin yrityspalveluihin, esimerkiksi rekrytointipalvelujen ja
starttirahaprosessin näkökulmista.
Kaustisen seutukunnan kuntien osalta kokeilun kohderyhmä olisi Työ- ja
elinkeinoministeriön laskelman mukaan 362 henkilöä. TE-toimiston laskennallista päätöksenteko-oikeutta siirtyisi noin 60 000,- euroa ja koulutus- ja
valmennushankintoihin varattavaa määrärahaa noin 161 000,- euroa.
TE-toimistosta siirtyisi kunnille 1 henkilötyövuosi. Seutukunnan kuntien
oma resurssointi tulee olla vähintään 15% kuntien osarahoituksesta työmarkkinatukiin vuonna 2018 eli yhteensä 38 587,95 euroa.
Kaustisen seutukunnan osalta kuntajohtajien kanssa on keskusteltu siitä,
että kunnat voisivat osallistua kokeiluun, mikäli seutukunta hakee ja toimii
kokeilun osapuolena. Kunnilla ei ole erikseen varattuja resursseja vuodelle
2020 kokeiluun osallistumiseksi. Kokeiluun osallistumisen ehtona olisi, että
seutukunta voisi käyttää kuntien omana resurssiosuutena seutukunnalle
vuoden 2020 talousarvioon myönnettyä kuntien rahoitusta. Käytännössä
kuntien osuudet katettaisiin seutukunnan henkilöstön osa-aikaisella työpanoksella ja matkakuluilla, tilojen ja laitteiden käytön kustannuksilla sekä
muuhun toimintaan varatuilla määrärahoilla. Kokeilun vastuuhenkilönä olisi
vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan uutena resurssina lisätty
työllisyyskoordinaattori, joka käyttäisi työaikaansa kokeiluun noin 70%.
Kehittämisjohtaja on laatinut alustavan toimintasuunnitelman sisältäen
TE-toimistolta siirtyvät resurssit ja seutukunnan kautta tapahtuvan kuntien
resurssoinnin kokeiluun. Mikäli kokeiluun hakeutuminen etenee myönteisesti, toimintasuunnitelmaa tullaan täsmentämään myöhemmässä vaiheessa kuntien, TE-toimiston ja TEM:in kanssa.
Kehittämisjohtaja: Johtoryhmä päättää, että
1) Kaustisen seutukunnan kunnat hakevat Työ- ja elinkeinoministeriön
työllisyyskokeiluun yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa.
2) Kaustisen seutukunta kuntien yhteisenä toimielimenä vastaa kokeilun
toteuttamisesta ja resurssoinnista kuntien puolesta.
3) Seutukunnan kokeiluun kohdistama resurssi vuodelle 2020 on yhteensä
40 000,-, joka on seutukunnan talousarviossa vuodelle 2020 varattuna olevaa kuntien rahoitusta seutukunnan henkilöstö-, matka- ja tilakuluihin sekä
kehittämiseen ja tiedottamiseen.
4) Kokeilun käynnistämisen ehtona on, että Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy Kaustisen seutukunnan esittämän mallin kuntien resursoinnista ja
että kokeiluun siirtyy riittävät resurssit TE-toimistolta ja mahdollisesti lisäksi
TEM:ltä.
Johtoryhmä: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 104

9/2020

193

03.08.2020

Kaustisen seutukunnan johtoryhmä 27.5.2020 § 51:
Työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt kuntakokeiluun laaditun hakemuksen. Kokeilualueeksi on merkitty Kokkola. Kuntien välillä on neuvoteltu
mahdollisuudesta laajentaa kokeilu maakunnalliseksi koskemaan kaikkia
kuntia. Selvitysten perusteella kokeilua olisi mahdollista toteuttaa maakunnallisena kuntien yhteistyönä ns. Kainuun mallin mukaisesti kaikkien kuntien ollessa hakijoina ja toteuttajina. Mallissa kunnat toteuttavat kokeilua
verkostomaisessa yhteistyössä ja yhteistyörakenteessa. Kunnat vastaavat
omista tehtävistään ja resursseistaan ja saavat ns. jyvitetyn osuutensa
TE-toimiston resursseista.
Kehittämisjohtaja: Johtoryhmä päättää, että Kaustisen seutukunnan kunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli voidaan lisätä hakemusasiakirjaan hakijoiksi ja työllisyyskokeilun toteuttajiksi alueillaan yhdessä Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Perhon kunnan kanssa. Kokeilua toteutettaisiin ns. Kainuun mallin mukaisena kuntien yhteistyönä.
Johtoryhmä: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---Kaustisen seutukunnan johtoryhmä 23.6.2020 § 59:
Työllisyyskokeilusta on järjestetty 15.6.2020 kuntien välinen neuvottelu,
josta on tiedotettu johtoryhmää erikseen.
Työllisyyskokeiluun on mahdollista hakeutua kuntakohtaisesti hakijana ja
toteuttajana. Kunnat voivat keskenään sopia kokeilun käytännön toteuttamiseen liittyvästä yhteistoiminnasta. Kokeiluun hakeutumisesta tulisi tehdä
kuntien hallituksissa päätökset. Aikataulu on kuitenkin tiukka, sillä hakemus tulee jättää 26.6.2020 mennessä. Seutukunnan johtoryhmän päätös
esittää kunnille kokeiluun hakeutumista on todennäköisesti riittävä hakuvaiheessa.
Maakunnallisen yhteistoiminnan täsmennetyt suunnitelmat ja sopimusmenettelyt käynnistetään hakemusvaiheen jälkeen elokuussa 2020, mikäli kokeilu laajenee maakunnalliseksi. Kuntakohtaiset päätökset tulee tehdä vielä erikseen työllisyyskokeiluun liittyvän lainsäädännön voimaantulon jälkeen, arviolta alkusyksystä vuonna 2020. Kokeilu käynnistyisi keväällä
2021.
Kehittämisjohtaja: Johtoryhmä päättää esittää Kaustisen seutukunnan
kunnille, että ne päättävät hakeutua työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä
maakunnan muiden kuntien kanssa.
Johtoryhmä: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Toholammin kunta hakee
osaksi Kokkolan maakunnanlaajuista työllisyyskokeilua ja osallistuu täydennyshakuun siten, että Toholammin kunta voidaan lisätä hakemusasiakirjaan ja täydennyshakemukseen hakijaksi ja työllisyyskokeilun toteutta_____________________
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jaksi alueellaan yhdessä Kokkolan ja maakunnan kuntien kanssa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan hakemuksen yksityiskohdista ja allekirjoittamaan hallintosäännön mukaisesti hakemuksen sekä
yhteistyösopimuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Jakelu

_____________________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
3/01.013/2020
Tark.ltk 08.04.2020 § 15
Valmistelija toimistosihteeri Jaana Pelkonen, puh. 040 150 5203
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat,
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi edellyttää, että valtuusto on talousarviossa ja –suunnitelmassa asettanut kunnan ja kuntakonsernin tavoitteet ja kunnanhallitus on toimintakertomuksessa esittänyt
selvityksen tavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyn yhteydessä.
Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun ja käy alustavaa keskustelua arviointikertomuksen sisällöstä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Tark.ltk 19.05.2020 § 17
Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa
ja viimeistelee sen seuraavassa kokouksessaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Tark.ltk 04.06.2020 § 21
Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy ja allekirjoittaa liitteenä olevan arviointikertomuksen,
2. saattaa sen valtuustolle tiedoksi ja
3. esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan tiedoksi ja
_____________________
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mahdollisia toimenpiteitä varten kunnanhallitukselle.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Kv 15.06.2020 § 14
Arviointikertomus esityslistan liitteenä.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Antti Järvenoja esitteli arviointikertomusta.
Päätös: Kunnanvaltuusto
1. merkitsi yksimielisesti tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.
2. päätti yksimielisesti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallitukselle tiedoksi sekä mahdollisia toimenpiteitä varten.
______
Kh 03.08.2020 § 105

Arviointikertomus on saatettu tiedoksi kunnanhallitukselle.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus





merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
kiinnittää erityisesti huomiota Viemäriliikelaitoksen ja konserniyhtiöiden taloudellisen tuloksen parantamiseen,
saattaa arviointikertomuksen tiedoksi lautakunnille, Viemäriliikelaitoksen johtokunnalle ja kunnan tytäryhtiöille ja
ohjeistaa osastoja ja toimielimiä arviointikertomuksen johdosta tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Jakelu

_____________________
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 17.6.2020 - 2.7.2020
Kh 03.08.2020 § 106

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain
134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintosäännön perusteella kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijalle siirretyn ratkaisuvallan perusteella kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, asuntosihteerin, lomituspalvelujohtajan, lomasihteerin, teknisen johtajan, ravitsemuspäällikön ja siivoustyönohjaajan
tekemät päätökset on annettava tiedoksi kunnanhallitukselle kuntalain tarkoittamassa merkityksessä. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa,
mitä siitä on säädetty lailla taikka asetuksella määrätty.
Viranhaltijoiden päätösluettelo 17.6. - 2.7.2020 saatetaan kunnanhallituksen tietoon 3.8.2020.
Hallintosäännön 12, 72, 96 - 108 §:ien mukaiset päätökset:
1. Kunnanjohtaja: avustuspäätökset § 16 - 17.
2. Hallintojohtaja: Kuntatodistuskysely 22.6.2020, arvopäivä 22.6.2020.
Lyhytaikaisen lainan ottaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä, yhteensä 7.000.000
euroa 27.7.2020 saakka, eräpäivä 27.7.2020.
3. Asuntosihteeri: ei päätöksiä ko. ajalla.
4. Lomituspalvelujohtaja: ei päätöksiä ko. ajalla.
5. Lomasihteeri: henkilöstöpäätökset § 3 - 4.
6. Tekninen johtaja: ei päätöksiä ko. ajalla.
7. Siivoustyönohjaaja: ei päätöksiä ko.ajalla.
8. Ravitsemuspäällikkö: ei päätöksiä ko. ajalla.
9. Kh:n puheenjohtaja: ei päätöksiä ko. ajalla.
Päätösluettelo esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla siirtämättä itselleen esityksessä mainittuja viranhaltijoiden päätöksiä ja merkitsee tehdyt päätökset tiedokseen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Kh 03.08.2020 § 107

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallitukseen asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan
kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Kunnanhallitus voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut lautakunnan, sen jaoston tai
niiden alaisen viranomaisen päättämän asian käsiteltäväkseen, on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa.
Lautakunnat/johtokunnat/toimikunnat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
pöytäkirjansa seuraavasti:
Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.6.2020
Sivistyslautakunta 17.6.2020

2/2020
2/2020

Lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa julkiselta osin www.toholampi.fi >
Julkaisut > Pöytäkirjat.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla siirtämättä itselleen em.
toimielinten tekemiä päätöksiä ja merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kh 03.08.2020 § 108

1. Kokkolan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 28.5.2020.
2. K-P:n koulutusyhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 16.6.2020.
3. Soite, valtuuston pöytäkirja 24.6.2020.
4. Maakuntajohtajan tiedote 18.6.2020: Eu:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 - 2027 maakuntien rakennerahastorahoituksen
neuvottelut päätökseen.
5. Maakuntajohtajien kannanotto 30.6.2020: Turkisalan tulevaisuus vakavasti uhattuna.
6. Ylivieskan kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 22.6.2020 § 157: Ylivieskan kaupungin perustajajäsenyys perustettavassa kantatie 86/63 vaikutusalueen kehitysyhdistyksessä.
7. Toholammin kunta, yhteistoimintaelimen pöytäkirja 12.6.2020.
8. Toholammin kunnan tekninen johtaja: Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito- ja korjausohjelma vuodelle 2020.
9. Kaupanvahvistajien tiedoksi antamat kiinteistönluovutusilmoitukset 17.6.
- 29.6.2020 toteutuneissa kiinteistökaupoissa, joihin kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakohdat tiedokseen. Kunnanhallitus ei käytä etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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MUUT ASIAT
Kh 03.08.2020 § 109

Kokouksessa esille tulleet asiat:
Muita käsiteltyjä asioita ei ollut.
______

_____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät: 99 - 109

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
99, 105, 106, 107, 108 kohdat 1 - 8 ja 109.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
100, 101, 102, 103 ja 104.
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§ 108 kohta 9, Etuostolaki § 22
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät
100, 101, 102, 103 ja 104.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Toholammin kunnanhallitus
Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI
toholammin.kunta@toholampi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja 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.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on 7.8.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi
pyytää oikaisuvaatimusviranomaiselta Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040 150
5200 tai sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Liitetään pöytäkirjaan

_____________________
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
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. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (1383/2018).
Muu valitusviranomainen (erillinen muutoksenhakuosoitus)
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät
100, 101, 102 ja 103.

Valitusaika

14 päivää

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- 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 ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Liitetään pöytäkirjaan

_____________________
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