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KOKOUSAIKA

Tiistai 13.4.2021 klo 18.03-19.16

KOKOUSPAIKKA

Nilakan yhtenäiskoulu luokka Y 23 ja etämahdollisuus.
Kokouksen alussa käytiin läpi Kokemuksellisen hyvinvointi -kyselyn
tulokset (paikalla VAKAn ja vapaa-ajan vastuuhenkilöt) sekä lyhyt
eväskeskustelu Vanha Pappila/Museo aloitteeseen liittyen (kh
29.4.2021 siirtänyt aloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi).

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Koskinen Saara
Kortelainen Samuli
Vesterinen Krista
Leinonen Jarkko § 19-22
Paananen Jari
Paananen Aune
Tabell Helena

puheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Ahonen Ville

sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetttiin laillisesti koolle kutsutuksi ja saapuvilla olevien jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§§ 17-22

POYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta)

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistolla 15.4.2021.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tabell ja Jari Paananen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Tuhkanen Anna-Liisa, poissa
Kaunisaho Ari, poissa
Rusanen Juha-Pekka, poissa

Pöytäkirjan pitäjä

Ville Ahonen
Tarkastusaika
Keitele, 15.4.2021
Pöytäkirja on tarkastettu ja to- Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

dettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaim illam me
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

»«
~

elena Tabell
Paikka ja pvm
Keiteleen kunnantoimisto,
kunnan verkkosivut

Jari Paananen
16.4.2020

Virka-asema
pöytä kirjanpitäjä
Ville Ahonen
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Pykälä

Liite

Asia

17

Liite 1

KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

18

0MB

SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01/2021

OMC

19

20

TÄYTTÖLUPA / TUNTIOPETTAJAN SIV 26 SIJAISUUS (Käsityö/ pehmeät materiaalit ja LO)
OMA

VAKANSSIN SIV 23 (PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA / MA/FY/KE)
TÄYTTÄMINEN

21

TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

22

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET/ SIIRTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

J ()
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KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Sivistysltk
17 §

Yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 14 §:n mukaan "Kunta voi
hyväksyä yleisten kirjastojen käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston
sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, palauttamisesta ja palauttamisen määräajoista sekä lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja
maksuista."
Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon
yhteiset käyttösäännöt 24.5.2017. Käyttösääntöihin lisätään nyt Rutakko-verkkoon kuuluviin kirjastoihin Rautalampi ja Rautavaara. Muuten
säännöt ovat ennallaan.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää kirjastolain
14 §:ssä säädetyistä kirjaston käyttösäännöistä.
(Valm. sj VA)

Esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon
käyttösäännöt liitteen 1 mukaisesti.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirjastonjohtaja Soile Kokkonen oli paikalla asiantuntijana tämän asian
käsittelyssä.

Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

J

p

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01/2021
Sivistysltk
18 §

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 18.1.2021. Hallintokunnat velvoitetaan seuraamaan
talousarvioidensa toteutumista säännöllisesti sekä käsittelemään kolmen kuukauden välein euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen.
Sivistyslautakunnan euromääräisten (OM B) la toiminnallisten (OM C)
tavoitteiden toteutumisen seurantatiedot 1-3/2021 oheismateriaalina.
(Valm. sj VA)

Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan
talousarvion seurantatiedot 1-3/2021.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirjastonjohtaja Soile Kokkonen ja varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Tuononen olivat paikalla tämän asian käsittelyssä.

Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

jp

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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TÄ YTTÖLUPA / TUNTIOPETTAJAN SIV 26 SIJAISUUS (Käsityö/ pehmeät materiaalit ja LO)
Sivistysltk
19 §

Esitys:

Vakanssin SIV 26 haltijalle on myönnetty äitiyslomaa ja vanhempainvapaata ajalle 23.9.2020-6.6.2021. Vakanssin haltija voi hakea vanhempain vapaata 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaa on yli 6
kuukautta, tulee siihen sivistyslautakunnan pyytää täyttölupaa kunnanhallitukselta. Kunnan johtoryhmässä 16.3.2021 sovittiin, että mahdollisen rekrytoinnin onnistumiseksi täyttölupaa voi pyytää ehdollisena.
Mahdollinen vanhempainvapaa voisi alkaa 9.8.2021 ja myöhäisimmillään päättyä 5.6.2022.
(Valm. sj VA)
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa vakanssin SIV 26
Tuntiopettaja (Käsityö /pehmeät materiaalit ja LO) täyttämiseen vakanssin haltijan hakemalle ajalle kuitenkin enimmillään 9.8.2021-5.6.2022.
Tehtävän pätevyysvaatimuksena on käsityön aineenopettaja (pehmeät
materiaalit), jossa eduksi voidaan katsoa luokanopettajan pätevyys.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

J

p

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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VAKANSSIN SIV 23 (PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA / MA/FY/KE) TÄYTTÄMINEN
Sivistysltk
20 §

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 2.5.2019 päättänyt vakanssitarkastelun periaatteista ja lähtökohdista yhtenäiskoulun opetushenkilöstön osalta, että 1.8.2019 alkaen päätoimisia opettajan vakansseja on 19
(sis. 3 erityisopettajaa) ja rehtori.
Vakanssin SIV 23 opettaja on irtisanoutunut 1.3.2021 eläköitymisen
vuoksi. Vakanssi on yksi em. vakanssitarkastelussa mainituista opettajan vakansseista. _
Irtisanoutumisen jälkeen matematiikan pätevyys on vakanssin SIV 16
(Hl,HY TO) (perusopinnot) ja SIV 26 (KS p LO TO) (aineopinnot) hoitajilla. Vain rehtorilla (opetusvelvollisuus 3 vvh (vvh=vuosiviikkotunti)) on
fysiikan ja kemian opettajan pätevyys.
Oheismateriaalissa A 1 (OM A 1) on arvioitu fysiikan ja kemian tuntikertymään sekä vakanssin täytön vaikutusta tuntiopettajien tuntikertymään.
Arvio on tehty voimassa olevan tuntijaon ja oppilasennusteen perusteella lukuvuosille 2021-2031.
Arvion mukaan FY KE tunteja tulee tarkastelujaksolla 10-16 h riippuen
jakotuntien määrästä (rivillä 5. yli 16 oppilaan ryhmät on jaettu joka toisella tunnilla ja rivillä 9. ne on jaettu kaikilla tunneilla). Kun huomioi rehtorin OPV vähennyksen (-2 h) ja OVTES:n mukaiset demostraatiotunnit
(2 vvh jos FY KE opetusta on yli 7,5 vvh) jää vakanssiin tunteja 8-14
vvh. Tällöin tarvitaan muita tunteja 8-2 vvh päätoimisuuteen (16 vvh Sarake M) ja 14-8 vvh täyteen opetusvelvollisuuteen ((22 vvh Sarake N) (
OPV on 21 mutta tässä vaihtoehdossa alakoulun tunnit painottavat
OPV: 22 :een)).
Täyteen opetusvelvollisuuteen vaadittavat lisätunnit (muut kuin FY KE
tunnit) vähentävät kaikkien tuntiopettajien (8 vakanssia) tuntikertymää
keskimäärin 1-1,8 vvh/ vakanssi (Sarake 0). Tuntimäärän pieneneminen voisi lisätä halukkuutta pitää koulukerhoja mutta toisaalta käytännössä työ osa-aikaistuu.
Sivutoimisen ja päätoimisen tuntiopettajan työsuhteiden eroja on selvitetty seuraavassa taulukossa.
Peruste/ aihe
Tuntimäärä/ vko
Keskeytysajat
Yhteissuunnitteluaika ja VESOT

Sivutoiminen TO
Alle 16
Palkaton
Ei velvollisuutta

Päätoiminen TO
16 tai yli
Palkallinen
3 Veso ja 3h/ vko YS aikaa

Molemmissa sama

Molemmissa sama

*)

Pätevyys vaatimus

./. ..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jp

KEITELEEN KUNTA
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

3/2021

Sivu
37

t '3 'ffi.4.2021

VAKANSSIN SIV 23 (PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA / MA/FY/KE) TÄYTTÄMINEN ...
Palkan peruste
Palkan muodostuminen
Muuta

Eroja koska eri velvollisuudet *)
OVTES määrittelee
laskukaavan
Rekrytoinnissa tämä
ei ole houkutteleva.
Kahden kunnan yhteisenä peruste siirtyy
päätoimisen TO mukaiseksi

Eroja koska eri velvollisuudet *)
% osuus tunnit/ täysi
opetusvelvollisuus
*) Velvollisuuksien takia
voi osallistua paremmin
koulun kehittämiseen ja
on paremmin mukana
koulun toimintakulttuurissa.
Voisi toimia vastuuopettajana.

Oheismateriaalissa OM A2 on arvioitu täyttämisestä tulevia kustannuksia kolmessa eri vaihtoehdossa (lukuvuodet 2021-2031) ja niiden vaikutusta muuhun opetukseen jäävästä resurssista sekä oppilaskohtaiseen
kustannukseen eri vaihtoehdoissa. Oheismateriaalissa OM A2 on myös
arvioitu kustannusvaikutuksia, jos kaikkien tuntiopettajien työaika joustaa alaspäin.
Lähtökohdaksi tarkasteluun on valittu (Vaihtoehto 1.) sivutoiminen
tuntiopettaja, jolla on vain kertyvät FYKE tunnit (Sarakkeet D ja E),
koska opetus tulee järjestää. Vaihtoehtona 2. on arvioitu päätoimisen
tuntiopettajaa alimmalla mahdollisella opetusvelvollisuudella (Sarakkeet
F-J). Vaihtoehto 3. on 2. mutta täydellä opetusvelvollisuudella (Sarakkeet K-O) (OPV on 21 mutta tässä vaihtoehdossa alakoulun tunnit painottavat OPV: 22:een).
Vaihtoehtoja 2. ja 3. on verrattu vaihtoehtoon 1. ja arvioitu vuositasolla
A) Kuinka monta tuntia jää yli muuhun opetukseen esim. matematiikka
B) Kuinka paljon kukin A) kohdan tunti tulee maksamaan
C) Kuinka paljon vaihtoehto nostaa koulun oppilaskohtaista kulua
Arvion lopputulokset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Aihe
Lisätunnit muuhun
opetukseen
Lisäkustannus / v
Lisätunnin laskennallinen hinta/v
Oppilaskohtaisen kustannuksen lisäys/vuosi

Vaihtoehto 2.
2-8 wh

Vaihtoehto 3.
8-14 vvh

5000-18000 €/v
2200-2700 €/vvh

18000-31000 €/v
2200-2300€/vvh

31-130 €/ opp/v

106-223 €/opp/

V

./. ..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VAKANSSIN SIV 23 (PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA / MA/FY/KE) TÄYTTÄMINEN ...
Huom.:
• Vaihtoehtojen 2. ja 3. väliin jäävät mallit, joissa vuosittainen tuntimäärä voi vaihdella 17-21 vvh. Tämä vaikuttaa lopputuloksiin.
• Kummassakaan vaihtoehdossa ei ole käytetty aiemmin selvitettyä mahdollisuutta, jossa kaikkien tuntiopettajien tuntimäärä
joustaa alaspäin. Joustaminen vaikuttaa pienentävästi kokonaiskustannuksiin ja niistä johdettuun mittariin (€/opp/v). Esimerkiksi
yhden tunnin vähentäminen kaikilta 8 tuntiopettajalta pienentää
vuosikustannuksia n. 17 000 €/v ja oppilaskohtaista kustannusta
n.100 €/opp/v.
Palaverissaan 12.4.2021 kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat todenneet, että rehtori/ sivistysjohtaja vakanssin purkamisesta ei saada FYKE
opetukseen ratkaisua.
Laadun arvioinnissa / talous on selvitetty oppilaskohtaiset kustannukset
vuosina 2012-2018. Kokonaiskustannukset ovat nousseet 1 541 € ( 16
% ) ja tästä varsinaiseen opetukseen käytetyt kustannukset ovat nousseet 177 € (3% ). Asiaa selittää opetushenkilöstön määrän sopeutuminen oppilaiden vähenemiseen ja vastaavasti kiinteitä kuluja ei ole voitu
sopeuttaa samaan tahtiin. Euromääräisesti sekä suhteellisesti eniten
ovat kasvaneet sisäisen hallinnon 225 € (47%) ja kiinteistöjen ylläpito
565 € (51 %). Oheismateriaalissa OM A3 on esitetty kokonaisuudessaan
em. 2012-2018 vertailu sekä arvioitu mitä 100 € lisäys oppilaskohtaisiin
kustannuksiin vuonna 2018 olisi vaikuttanut kokonaisuuteen.
Talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä on sekä lautakunnassa että
kunnanhallituksessa ollut esillä matemaattisten aineiden tärkeys ja niiden opetuksen laadun varmistaminen.
Nilakan kuntien ja Viitasaaren kaupungin edustajilta on kysytty mahdollisuutta yhteistyöhön, mutta tällä hetkellä siihen ei näytä olevan realistista
mahdollisuutta.
Vakanssin täyttäminen on edellytys onnistuneelle fysiikan ja kemian
opetukselle ja parantaa myös matematiikan opetuksen edellytyksiä. Lisäksi vakanssin täyttäminen edistää koulun pedagogisen toimintaa ja
kehittämistä. Kustannusten hillinnän näkökulmasta vakanssin täyttäminen tuottaa haasteita mutta toisaalta täyttämättä jättäminenkään ei ratkaise kokonaisuutta. Kustannuskehityksessä tulee huomioida, että nyt
jo lähes puolet kustannuksista tulee muualta kuin varsinaisesta opetustoiminnasta.
(Valm. sj VA)
Esitys:

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää vakanssi
SIV 23 (päätoiminen tuntiopettaja MA/KE/FY) 1.8.2021 alkaen toistaiseksi.
./. ..

Pöytäkirja nta rkastajie n ni m ikirja i met:
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VAKANSSIN SIV 23 (PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA / MA/FY/KE) TÄYTTÄMINEN ...
Pätevyysvaatimuksena on fysiikan, kemian ja matematiikan aineenopettajan kelpoisuus. Eduksi voidaan katsoa luokanopettajan kelpoisuus.
(Esitt. sj VA)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jp

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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Sivistyslautakunta

TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Sivistysltk
21 §
Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiat:

(Esitt. sj VA)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

jf

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET/ SIIRTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Sivistysltk
22 §

Sivistyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Sivistysjohtaja Ville Ahosen päätökset:
- He?/1.4.2021 Museon kesätyöntekijän valinta

Rehtori Ville Ahosen päätökset:

Kirjastonjohtaja Soile Kokkosen päätökset:

Varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Tuonosen päätökset:

(Valm. ps EK)
Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee em. viranhaltijoiden päätökset tietoonsa
saatetuksi.
Samalla sivistyslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä mahdollisesti otto-oikeuden piirissä olevia asioita käsiteltäväkseen.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Asiat

Pykälät: 17

Oikaisuvaatimusviranomainen

Keiteleen kunnan sivistyslautakunta
Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele
Sähköposti: keitele@keitele.fi
Fax: 017 273 1099

Sivu
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Pykälä 8, muutoksenhakuaika 14 päivää tiedoksisaannista:
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli (1.3.2021 alkaen PL 2, 13035 AVI)
Sähköposti: kirjaamo.ita@avi.fi

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
•
kunnan iäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kunnallisvalituksen alaisista asioista 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista ja hallintovalituksen alaisista asioista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keiteleen kuntaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
(7) kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
se, millaista oikaisua vaaditaan
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan rnvös sähköpostiosoite.

MUUTOKSEN
HAKUKIELTO

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta (Kuntalaki 136 §).
Pykälät: 18, 19, 20, 21, 22
Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.
Pykälät ia valituskieltoien perusteet:
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VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
Puh. 029 564 2502, Fax 029 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httos://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Asiat
Kunnallisvalitus, pykälät: -Hallintovalitus, pykälät: --

Valitusoikeus

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät -Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta
valittamalla myös se, jolla on lain mukaan valitusoikeus asiassa.
Valitus on tehtävä 14/30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Valitusperusteet

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen iälkeen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä erityislainsäädännön mukaisesta päätöksestä, jolla asia on ratkaistu
tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. (HLainkäyttöL 5 §)

Valituksen
muoto ja sisältö

Valittaian tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valltusaian päättvmistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan muutosta
•
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
•
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikeudenkäynti maksu

Valitukseen on liitettävä:
•
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
•
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
•
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993.
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