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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

 
 
Henna Laho  Joni Mattila 

 

 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Lumijoen 
kunnan verkkosivustolla perjantaista 21.5.2021 alkaen. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 39 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 39 
  

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsut on lähetetty lautakunnan 
jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle neljä päivää ennen kokous-
ta. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla. 

 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 40 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 40 
  
 Pöytäkirjan tarkastajia viime kokouksessa olivat Anna Hemmilä ja 

Jouni Kurkela. 
 
Sivj: Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 20.5.2021 ja tarkastettu pöytäkirja 

pidetään nähtävänä Lumijoen kunnan verkkosivustolla perjantaista 
21.5.2021 alkaen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää valita 
pöytäkirjantarkastajat. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastustapa hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Henna Laho ja Joni Mattila. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 41 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 41 
  
 Kokouskutsun mukana seuraa lista käsiteltävistä asioista. 
 
Sivj: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä työjärjestykseksi 

esityslistan ja siihen lisäyksenä muut mahdolliset asiat. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 42 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lumijoen perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun ja päättöarvioinnin 
kriteerien päivittäminen (Ohm. 15) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 42 
  
 Opetushallitus on antanut 10.2.2020 muutosmääräyksen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksista 
ja täydennyksistä lukuun 6 Oppimisen arviointi. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset 
siirretään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan 
noudatettaviksi. Myös valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan 
loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit siirretään perusopetuksen 
perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan 
noudatettavaksi. 

 
 Paikallisessa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestäjän 

täsmennettäväksi jääviä asioita ovat lisäksi: 

• yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja 
arvioinnista tiedottamisen muodot 

• käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat 
tavoitteet 

• valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten 
opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa 

• opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja 
vuosi- luokalle jättämmisen periaatteet ja käytännöt 

• sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen 
todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa 

• välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää 
antaa 

• erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja 
ajankohdat 

 
Lumijoen paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman arviointi- 
luvun päivitys on oheismateriaalina. 
 
Opetushallitus on antanut 16.12.2020 muutosmääräyksen Perus- 
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja 
täydennykset lukuun 15 Vuosiluokat 7-9. Määräyksellä muutetaan ja 
täydennetään alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 ja liitteitä 
1-3 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti. 
Opetushallitus on julkaissut määryksen mukaisen Perusopetuksen 
päättöarvioinnin kriteerit -liitteen 31.12.2020. Määräyksen mukaan 
308-sivuisen liitteen tiedot sisällytetään sellaisenaan Perus- 
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti 
laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 
1.8.2021 alkaen. Keskeistä uudistuksessa on, että kaikissa 
oppiaineissa annetaan kriteerit/osaamisen kuvaukset arvosanoille 
5,7,8 ja 9. Tätä ennen päättöarvioinnin kriteerit määrittelivät vain 
numeroarvosanaan kahdeksan vaadittavan tieto- ja taitotason 
kussakin oppiaineessa. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 42 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ohm. 15 Oheisena Lumijoen perusopetuksen opetussuunnitelman päivitetty 
  Oppilaan osaamisen ja oppimisen arviointi -luku 
 
Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Lumijoen perus-  
 opetuksen opetussuunnitelman Oppilaan osaamisen ja oppimisen 
  arviointi -luvun päivityksen sekä päättää ottaa käyttöön 
Opetus-   hallituksen määräyksen mukaiset päättöarvioinnin 
kriteerit 1.8.2021   alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 67 22.03.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 43 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Koulukiusaamista koskeva haaste (Ohm. 16) 
 
Khall 22.03.2021 § 67 
 Kunnanvaltuustossa 14.12.2020 keskusteltiin Raahen kaupunginval-

tuuston lähettämästä koulukiusaamista koskevasta haasteesta. 
 
 Valtuusto päätti lähettää haasteen valmisteltavaksi kunnanhallituk-

sen kautta sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. 
 
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus pyytää sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa ideoimaan 

Lumijoen yhteisöllisen vastuun toimenpiteitä kiusaamisen 
vastaisessa työssä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 43 
  
18.5.2021 
 
Ohm. 16 Oheisena ote Raahen kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 26.10.2020 
 
Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy asiasta tarpeellisen 

keskustelun ja ideoi mahdollisia Lumijoen yhteisöllisen vastuun 
toimenpiteitä koulukiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä. 

 
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta keskusteli mahdollisuudesta 

haastaa lumijokiset järjestöt, yhdistykset ja seurat yhteistyöhön 
kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä esimerkiksi yhteisen 
keskustelutilaisuuden muodossa. 
 
Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota 
kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Toimintamuotoina voivat olla 
KiVa Koulu -ohjelman aktiivinen toteuttaminen ja koulun monialaiset 
oppimiskokonaisuudet sekä tiiviimpi yhteistyö huoltajien kanssa. 
Koulun yhteisten vanhempainiltojen järjestämisen lisäksi voidaan 
kartoittaa huoltajien halukkuutta osallistua kiusaamisen vastaiseen 
toimintaan esimerkiksi koululle perustettavan vanhempaintoimi- 
kunnan puitteissa. Tavoitteena on lisätä huoltajien ja opettajien 
vuoropuhelua kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 44 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotila 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 44 
  
 Avoin varhaiskasvatus on nyt ollut käynnissä Lumijoella syksystä 

2019 alkaen, ja toiminta on järjestetty tähän saakka päiväkodin 
tiloissa liikuntasalissa ja päiväkodin aulassa. Nämä tilat ovat toistai- 
seksi menetelleet kuluneiden puolentoista vuoden ajan. Nyt olisi 
kuitenkin  todella tarpeellista, että avoimelle kerholle saataisiin oma 
toimiva tila ja päiväkodin liikuntasali saataisiin takaisin siihen 
käyttöön, mihin se on alunperin suunniteltu, toisin sanoen erilaisten 
liikunta- ja muiden tuokioiden käyttöön. Myöskään aulan tila ei ole 
hyvä lapsiryhmän vakituisena tilana. 
 
Avoimen varhaiskasvatuksen kerholle olisi todella tärkeää tarjota 
hyvät tilat, jossa lapsilla ja työntekijöillä on hyvä olla. Kerhoissa käy 
tällä hetkellä noin 40 lasta, mikä on aika iso osa kunnan 2-5- 
vuotiaiden lasten määräästä. Olisi hyvä, että avoimen kerhon tila 
olisi mahdollisimman lähellä päiväkotia, jotta työntekijät voivat olla 
puolin ja toisin apuna niin tarvittaessa. 
 
Yksi vaihtoehto olisi, että päiväkodin pihapiiriin tai ihan päiväkodin 
läheisyyteen rakennetaan, ostetaan tai vuokrataan ns. konttitalo. 
Kerhotalon koon pitäisi olla suunniteltu noin 15 lapsen ryhmän 
toimintaa varten. Siinä tulisi olla WC- ja lastenhoitotilat, jossa on 
myös mahdollisuus lapsen vaipanvaihtoon ja pyllynpesuun. 
Sisätiloissa tulisi myös olla käsienpesupaikka niin lapsille kuin 
aikuisille. Tilan valmistuminen olisi toiveissa mahdollisimman pian. 
Kerhot jatkuvat kesän tauon jälkeen taas syksyllä koulujen alkaessa. 

 
Varhaiskasvatusjoht.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kehitys- ja elinvoi- 

malautakunnalle hankkeen käynnistämistä avoimen varhaiskasvuk- 
sen tilojen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi päiväkoti Ensilumen 
välittömään läheisyyteen mahdollisimman pikaisella aikataululla 
sekä sen huomioimista seuraavan talousarvion valmistelussa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 45 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite metsästäjätutkinnon tuomisesta perusopetuksen opetussuunnitelmaan 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 45 
  
 Jaakko Klaavo ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuuston 

kokouksessa 9.11.2020 aloitteen metsästäjätutkinnon tuomisesta 
perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kunnanhallitus on siirtänyt 
kokouksessaan 7.12.2020 § 225 aloitteen sivistys- ja hyvinvointi- 
lautakunnalle valmisteluun. 
 
Suomen Riistakeskuksen verkkosivuilla kerrotaan, että Metsästäjä- 
tutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Näistä 15 on 
lajintuntemustehtäviä ja loput sanallisia monivalintatehtäviä. Kokeen 
kysymykset pohjautuvat Metsästäjän oppaaseen. Kirjallisessa ko- 
keessa käytetään Suomen riistakeskuksen laatimia ja painattamia 
kysymyslomakkeita. Koko tutkinnon suorittamiseen on käytettävissä 
aikaa enintään 1,5 tuntia. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enin- 
tään kahdeksan virhettä. Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suoritta- 
neille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkin- 
non suorittamisesta. Tutkintotilaisuuksia järjestävät alueelliset riis- 
tanhoitoyhdistykset. Niistä perittävä maksu on 20 euroa koekerralta. 
Riistanhoitoyhdistykset järjestävät tutkinnon suorittamiseen valmis- 
tautumista varten metsästäjäkursseja, joiden laajuus on 12 tuntia. 
 
Metsästäjätutkinnon suorittaminen ei sellaisenaan sovellu laajuudel- 
taan perusopetuksen valinnaisaineeksi. Toisaalta esimerkiksi 
Limingassa metsästäjätutkinnon suorittamiseen valmistavat opinnot 
ovat olleet yhtenä osana kahden vuosiviikkotunnin Erä ja luonto -va- 
linnaisaineen kurssia. Sen jälkeen oppilaat ovat voineet halutessaan 
suorittaa riistanhoitoyhdistyksen tai sen edustajan järjestämän met- 
sästäjätutkinnon. Lumijoen perusopetuksen valinnaisaineiden ope- 
tussuunnitelmaan ei kuulu vastaavan laajuista kurssia. Metsästäjä- 
tutkintoon valmistavat opinnot voitaisiin kuitenkin sisällyttää 8.- ja 
9.-luokkalaisille tarjottavaan yhden  vuosiviikkotunnin Luontokurssiin 
samanlaisella periaatteella kuin Limingassa on toimittu. Toinen mah- 
dollisuus olisi toteuttaa metsästäjätutkintoon valmistavat opinnot 
osana koulun kerhotoimintaa. Kurssin ja metsästäjätutkinnon suun- 
nittelu ja toteutus edellyttäisi yhteistyötä paikallisen Liminganseudun 
riistanhoito- yhdistyksen kanssa. 

 
Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy valtuustoaloitteesta tarvittavan 

keskustelun. Päätösehdotus esitetään kokouksessa. 
 
Päätös: Sivistysjohtaja ehdotti, metsästäjätutkintoon valmistautuminen ja 

tutkinnon suorittaminen toteutetaan osana koulun kerhotoimintaa. 
Ensimmäisen kerran kerho voitaisiin järjestää ensi syyslukukaudella. 
Kerhon järjestämistavasta neuvotellaan vielä paikallisen riistanhoito- 
yhdistyksen edustajien kanssa. 
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 46 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lehtori Kati Tyybäkinojan irtisanominen (Ohm. 17) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 46 
  
 Lumijoen kunnan voimassaolevan hallintosäännön 51 §:n mukaan 

palvelussuhteen irtisanomisesta päättää palvelussuhteeseen ottava 
viranomainen, joten Lumijoen peruskoulun matematiikan, fysiikan ja 
kemian lehtori Kati Tyybäkinojan irtisanominen kuuluu sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan toimivaltaan. 
 
Irtisanomisen perustelut on esitetty oheismateriaalina olevassa 
irtisanomisilmoituksessa ja kuulemistilaisuudesta laaditussa 
muistiossa. 

 
Ohm. 17 Oheisena lehtori Kati Tyybäkinojan irtisanomisilmoitus ja muistio 

virkasuhteen päättämistä koskevasta kuulemistilaisuudesta 
 
Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää irtisanoa Kati Tyybäkinojan 

Lumijoen peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin 
virasta noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa siten, että 
virkasuhteen viimeinen päivä on 28.11.2021. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 47 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset (Ohm. 18) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 47 
  
 Sivistysjohtaja-rehtori on tehnyt viranhaltijapäätöksiä. 
 
Ohm. 18 Oheisena päätösluettelo 
 
Ltk:n pj: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta 

sivistysjohtaja-rehtorin ajalla 17.4.-12.5.2021 tekemissä 
viranhaltijapäätöksissä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 48 18.05.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 48 
  
 
Päätös: Sivistysjohtaja-rehtori kertoi suunnitelmasta ja 9. vuosiluokan 

oppilaat lukuvuonna 2021-2022 kolmeen opetusryhmään, koska 
ikäluokassa on suuri määrä tehostetun tuen oppilaita. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 
 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä  
  kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 Pykälät: § 43, § 44 ja § 48 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
  seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät: § 39 -§ 42, § 45 - § 47 
 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
  muutosta valittamalla. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) eikä 
  hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista 
hankinnoista   annetun lain vastainen (hankintalain 9 a § 3 mom). 
  
 Markkinaoikeuden yhteystiedot: 
 Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUS 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 Pykälät: § 39 -§ 42, § 45 - § 47 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 Lumijoen sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
 Poutalantie 1, 91980 LUMIJOKI 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän tai vaatimuksen 
  laatijan allekirjoitettava. 
 
 
 
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. 
 
 Valitusviranomainen ja postiosoite 
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 PL 189, 90101 OULU 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää 
 
 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 Muu valitusviranomainen, pykälät   Valitusaika 14 päivää 
 
 Valitusviranomaisen postiosoite: 
 Markkinaoikeus 
 PL 118, 00131 HELSINKI 
 fax: 09-160 3536 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
 oteta lukuun. 
 
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmä 
 
 Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
 -päätös, johon haetaan muutosta 
 -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
 -muutosvaatimuksen perusteet 
 
 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
  hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö,   valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
   postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen voidaan 
valittajalle toimittaa. 
 
 Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
  todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen   ajankohdasta. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjan, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
  ole ja aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä mukaan 
valtakirja sen   mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
  ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
   itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat   toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
Omalla vastuulla   valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä   niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. 
 
Lisätietoja 
  
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
   annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksua    hallinto-oikeudessa 260 €. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


