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Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 13
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.2.2016 –
9.3.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sivistysosaston päällikkö §:t 137 - 165
Koulukeskuksen vs. rehtori §:t 15 - 56
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t varhaiskasvatuspäällikkö §:t 58 - 99
vs. varhaiskasvatuspäällikkö §:t kirjastotoimenjohtaja §:t 5 - 6
vapaa-aikasihteeri §:t 5

(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös

Merkitään tiedoksi.
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 9.3.2016

Sivistyslautakunta § 14
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 9.3.2016 saisi olla enintään 18,9 prosenttia.
Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden
2016 alusta lukien seuraavasti (oheismateriaali, pvm 9.3.2016):
- sivistystoimen hallinto 6,5 %
- perusopetus 15,2 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 37,3 %
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 20,9 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 17,3 %
- liikuntapalvelut 14,9 %
- nuorisotyö 16,8 %
varhaiskasvatus
- hallinto 11,2 %
- lasten päiväkotihoito 18,6 %
- esiopetus 10 %
- muu lasten päivähoito 13,8 %
(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Koululaisten iltapäivätoiminta lukuvuonna 2016 – 2017

Sivistyslautakunta § 15
Lemillä iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja
erityisoppilaille. Erityisoppilaiden osalta kunta päättää iltapäivätoiminnan järjestämispaikan.
Ennakkokyselyn mukaan syksyllä 2016 alkavaan toimintaan on
Kuukanniemen alueelta tulossa 14 oppilasta ja kirkonkylältä yhdeksän.
Tilanne saattaa vielä muuttua.
Kuukanniemessä iltapäivätoiminta on hankittu ostopalveluna Lemin
seurakunnalta, jolla ei omien toimintojensa uudelleen järjestelyjen takia
jatkossa ole mahdollisuutta myydä kunnalle iltapäivätoiminnan palvelua.
Lukuvuoden 2016-2017 alusta lähtien iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Lemin kunnan vapaa-aikatoimi.
Syksyllä 2016 iltapäivätoiminnan aloittavista oppilaista on tarkoitus
muodostaa kaksi toimintaryhmää. Iltapäiväryhmien toimintapaikaksi on
suunniteltu Tapiolan nuorisotilat. Mikäli Tapiolan tilat jäävät
oppilasmäärän kasvun takia pieniksi, toinen ryhmä voi tarvittaessa
toimia Koulukeskuksen tiloissa.
Toiminnan järjestäminen kahdelle ryhmälle edellyttää jonkun verran
lisäystä ensi vuoden vapaa-aikatoimen talousarvioon.
Toimintavuoden 2015–2016 iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ovat
olleet 40 €/kk osa-aikaisista (1-10 päivää) ja 80 €/kk kokoaikaisista (yli
10 päivää). Kuukausimaksu elo- ja joulukuussa on ollut 40 €/kk kaikilta.
Perusopetuslain muutos aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tulee voimaan elokuun alussa 2016. Sen mukaan suositus iltapäivätoiminnasta
perittävien asiakasmaksujen enimmäismäärä tulisi olla 80–160 euroa.
Lain muutoksella tiukennetaan samalla velvollisuutta jättää maksu
perimättä tai alentaa sitä, jotta perheen pienituloisuus ei ole esteenä
lapsen osallistumiselle toimintaan.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että

Päätös

•

se järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2016 –
2017 kirkonkylässä,

•

ensimmäisen luokan oppilaat ovat etusijalla hyväksyttäessä
oppilaita iltapäivätoimintaan,

•

iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen on sitovaa lukukaudeksi
kerrallaan,

•

ryhmän koko pyritään pitämään alle 20 lasta/toimintaryhmä,

•

kuukausimaksu elo- ja joulukuussa on 50 euroa kuukaudessa
kaikilta. Muina toimintakuukausina maksu on 100 euroa
kuukaudessa kokopäiväisessä toiminnassa. Osa-aikaisessa
toiminnassa, josta ilmoitus on tehty kuukautta ennen toimintaaikojen muuttumista, kuukausimaksu on 50 euroa. Sairauden
takia yli 10 päivän poissaolo alentaa kuukausimaksun 50 euroon.
Sisaralennus on 20 euroa toisesta sisaruksesta, jos kumpikin
lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan kokoaikaisesti. Alennukset
eivät koske elo- ja joulukuun maksuja.

Hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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16. Vapaa-aikatoimen järjestöavustusten, kyläkenttäavustusten ja kulttuuritoimen kohdeavustusten haettavaksi julistaminen
Sivistyslautakunta § 16
Vapaa-aikatoimen talousarvioon on varattu järjestöille myönnettäviin
avustuksiin rahaa seuraavasti: liikuntajärjestöille 5.100 €, nuorisojärjestöille 5.100 €, kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustuksiin
2.500 €, kulttuuritoimen kohdeavustuksiin 3.000 €. Lisäksi 12.800 €:n
avustus kohdeavustuksina järjestöille, jotka tekevät ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille.
Lautakunnan tulee tehdä päätös siitä, paljonko, mihin tarkoituksiin ja
mihin mennessä avustukset ovat haettavissa sekä missä avustusten
hakemisesta ilmoitetaan.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Lautakunta julistaa haettavaksi (suluissa % -osuus koko avustussummasta)
– liikuntajärjestöjen yleisavustus 4.000 € (78,4 %)
– kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustus 2.500 € (100 %)
– nuorisojärjestöjen yleisavustus 4.000 € (78,4 %)
– kulttuuritoimen kohdeavustus 1.500 € (50 %)
– kulttuuritoimen kohdeavustus kyläyhdistyksille 1.500 € (50 %)
– ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus 7.000 € (54,7 %)
Myöhemmin jaettavaksi jää:
– liikuntajärjestöjen kohdeavustus 1.100 € (21,6 %)
– nuorisojärjestöjen kohdeavustus 1.100 € (21,6 %)
– ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus 5.800 € (45,3 %)
Hakemukset tulee osoittaa Lemin sivistyslautakunnalle 29.4.2016 mennessä osoitteella Toukkalantie 2, 54710 Lemi. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan nettisivuilta.
Hakemisesta ilmoitetaan Länsi-Saimaan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, tiedotteena järjestökirjeessä, nuorisotiloissa, koulun ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla.
Päätös

Hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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17. Päiväkoti Oravanpesässä järjestettävän esiopetuksen toimintapäivien muutos lv. 20152016
Sivistyslautakunta § 17
Sivistyslautakunta päättää esiopetuksen Lemin kunnan hallintosäännön
toiminta-ajoista. Sivistyslautakunta on 3.12.2014 kokouksessaan §:ssä
88 hyväksynyt esiopetuksen toimintapäivät lukuvuodeksi 2015-2016.
Kuukanniemen alueella olleen vesikatkoksen takia sivistyslautakunnan
päättämistä esiopetuksen toimintapäivistä 11.2.2016 ja 12.2.2016 jäivät
pitämättä.
Varhaiskasvatuspäällikkö ja Päiväkoti Oravanpesän henkilökunta ehdottavat Päiväkoti Oravanpesän esiopetuksen pitämättä jääneiden toimintapäivien korvaamista toimintapäivillä 27.5.2016 ja 30.5.2016.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että Päiväkoti Oravanpesässä järjestettävän esiopetuksen pitämättä jääneet esiopetuksen toimintapäivät
11.2.2016 ja 12.2.2016 pidetään 27.5.2016 ja 30.5.2016.
Päätös

Hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

18.

16.3.2016
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Päiväkoti Oravanpesän hoitopäivämaksujen hyvitys ajalta 11.-12.2.2016

Sivistyslautakunta § 18
Kuukanniemen alueen vesikatkoksen takia osa päivähoitolasten
vanhemmista järjesti itse lastensa päivähoitoa ajalla 11.-12.2.2016.
Päivähoitomaksussa voidaan soveltaa päivähoitomaksujen perimistä
koskevaa
ohjeistusta,
jonka
mukaan
päivähoitomaksuissa
huomioidaan vanhempien järjestämä hoito päivähoitopaikan ollessa
kiinni tai suljettu, eikä lapselle tarvita järjestettyä varahoitoa.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, ettei päivähoitomaksua peritä 11.2.2016
ja 12.2.2016 päivinä perheiltä, jotka ovat itse ko. päivinä järjestäneet
lastensa päivähoidon ja lasten poissaolo päiväkodista on johtunut
vesikatkoksen aiheuttamasta häiriöstä.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

19.

16.3.2016
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Lausunto Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetuslupahakemukseen

Sivistyslautakunta § 19
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry pyytää Lemin sivistyslautakunnalta lausuntoa kristillisestä koulusta perusopetuslupahakemukseen liitettäväksi.
”Yleistä
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry on päättänyt hakea valtioneuvostolta lupaa perusopetuksen järjestämiseen luokka-asteilla 0-9.
Hakemus tehdään 31.7.2016 mennessä maailmankatsomuksellisen ja
alueellisen sivistystarpeen perusteella (perusopetuslaki 7 §).
Kouluhankkeen taustaa
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry aloitti kristillisen koulun toiminnan elokuussa 2009. Tällä hetkellä koulussa on 14 oppilasta luokkaasteilla 1, 3 ja 4 ja kaksi perusopetukseen pätevöitynyttä opettajaa.
Koulussa on voimassa olevien opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma, joka on muodostettu yhdessä kristillisten koulujen ja päiväkotien liiton kanssa. Oppilashuollon palvelut koulu saa
EKSOTE:n kautta. Kristillinen koulu sijaitsee Rakuunamäellä samassa
rakennuksessa Päiväkoti Omenapuun kanssa ja molempien taloudesta
vastaa Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry."
Lemin sivistyslautakunta pitää Lappeenrannan seudulla perusopetusta
antavien oppilaitosten arvopohjan laajenemista pelkästään hyvänä ja
toivottavana asiana. Mikäli koulu saa perustamisluvan, myös vanhempien mahdollisuus valita erilaisten painotusten välillä opetuksessa
kasvaa.
Sivistyslautakunta suhtautuu kristilliseen kouluun hakeutuvien lemiläisten oppilaiden opetuksesta sekä koulumatkoista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen samoin kuin se suhtautuu painotetussa opetuksessa
olevien lemiläisten oppilaiden kustannuksiin, joita se ei maksa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunta
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STJ:n ehdotus
Lemin sivistyslautakunta puoltaa Lappeenrannan kristillinen kasvatus
ry:n hakemusta luvan saamiseksi perusopetuksen järjestämiseen
luokka-asteilla 0-9.
Perusteluna puoltamiselle on se, että kun opetusta kuitenkin järjestetään, on perusteltua, että sen järjestämistä ja toteuttamista valvotaan
keskitetysti.
Päätös

Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että Lemin kunta ei osallistu oppilaiden
kustannuksiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

20.

16.3.2016
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Tuntimäärät lukuvuodeksi 2016 – 2017

Sivistyslautakunta § 20
Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu
hyväksyä koulujen vuosittaiset tuntimäärät. Tuntimäärien perustana on
sivistyslautakunnan 9.9.2015 §:ssä 55 hyväksymä 1.8.2016 käyttöön
otettavan opetussuunnitelman mukainen viikkotuntimäärä, 226 tuntia,
mikä on kaksi tuntia nykyistä suurempi. Uudessa perusopetuksen
opetussuunnitelmassa on valinnaisaineita 4. vuosiluokalta alkaen.
Valinnaisaineet jakautuvat taide- ja taitoaineisiin sekä vapaasti valittaviin valinnaisaineisiin.
Lukuvuonna 2016-2017 Lemin koulukeskuksen oppilasmäärä on
10.3.2016 laaditun oppilasennusteen mukaan 322 oppilasta, kun se
tänä lukuvuonna (20.9.2015 tilanteen mukaan) on 318. Viime
lukuvuonna oppilasmäärä oli 323.
Koulukeskuksen rehtori ja apulaisrehtori ovat laatineet esityksen koulun
tuntikehyksestä ja esittävät koulun tuntikehykseksi lukuvuodeksi 2016 –
2017 yhteensä 642 tuntia, missä edelliseen lukuvuoteen nähden on
lisäystä neljä tuntia. Lisäys johtuu uuden opetussuunnitelman vuosiluokkien 1-2 lisääntyneestä tuntimäärästä (1 h/luokka) Lukuvuonna
2015–2016 tuntikehys oli 638 ja edellisenä lukuvuonna 627 tuntia.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2016-2017 perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 kokonaistuntimääräksi enintään 642 tuntia
siten, että tuntimäärä on kokonaistuntimäärä sisältäen myös erityisopetuksen, tukiopetuksen, mahdolliset kerhot ja erityistehtävät.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Eron myöntämien matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta ja viran täyttölupa

Sivistyslautakunta § 21
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Arja Uutela ilmoittaa sivistyslautakunnalle 10.3.2016 lähettämässään kirjeessä eroavansa matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta (nro 0105) siten, että hänen
viimeinen palvelusuhdepäivänsä on 31.7.2016.
Hallintosäännön pykälän 48 mukaan lautakunta päättää viranhaltijoiden
valinnasta. Kunnanvaltuusto on 17.12.2012 pykälässä 38 päättänyt, että
virkojen ja työsopimussuhteiden vakinaiseen täyttämiseen haetaan
kunnanhallituksen lupa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta
1. päättää myöntää Arja Uutelalle eron matematiikan, fysiikan ja
kemian lehtorin virasta (nro 0105) siten, että hänen viimeinen
palvelusuhdepäivänsä on 31.7.2016 ja
2. pyytää kunnanhallitukselta luvan matematiikan, fysiikan ja
kemian lehtorin viran (nro 0105) täyttämiseen 1.8.2016 alkaen
toistaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

22.

16.3.2016
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Lukuvuosisuunnitelman täydentäminen

Sivistyslautakunta § 22
Luokka 6 B on suunnitellut leirikoulua Tanhuvaaran urheiluopistolla
Savonlinnassa ajalle 27.-29.4.2016. Leirikoulu toteutetaan Liikkuva
koulu -hengen mukaisesti liikunnallisista aktiviteeteistä nauttien ja
ryhmätyötaitoja omaksuen. Tavoitteena on tarjota oppilaille sellaisia
liikuntakokemuksia, joihin Lemillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia.
Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö tarjoaa 4.5.2016 Lemin koulukeskuksen
oppilaille ”Järven tarina” -elokuvaesityksen matkoineen Lappeenrannassa.
Sivistyslautakunta on 9.9.2015 pitämässään kokouksessa §:ssä 58
hyväksynyt Lemin koulukeskuksen ja Kuukanniemen koulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodeksi 2015–2016. Suunnitelmassa on Leirikoulutkohdassa maininta, jonka mukaan koulun ulkopuolisen opetuksen
suunnitelmat ilmoitetaan/hyväksytään erikseen. Kun leirikoulu on kirjattu
osaksi koulun vuotuista lukuvuosisuunnitelmaa, oppilaat kuuluvat
leirikoulunkin aikana Lemin kunnan koululaisten vakuutusturvan piiriin.
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee
laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja
opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista,
koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista
opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Lemin kunnan hallintosäännön 17.11.2014, liitteen 2 (4/7) mukaisesti
koulujen lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen kuuluu sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä nro 1 olevan leirikoulusuunnitelman ja Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön tarjoaman elokuvaesityksen
osaksi lukuvuosisuunnitelmaa 2015–2016.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

23.

16.3.2016
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 23
Tiedoksi merkittävät
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 3.3.2016, erityisavustuksen myöntäminen liikunnallisen elämäntavan paikalliselle kehittämishankkeelle
Korkein hallinto-oikeus, päätös kunnallista virkasuhdetta koskevassa
valituksessa, 4.3.2016
Uskonnottomat Suomessa ry, 10.3.2016, vastine Lemin kunnan lausuntoon ja Lemin koulukeskuksen selvitykseen
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kieltojen
perusteet

16.3.2016
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 13, 14, 16, 21, 23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin sivistyslautakunta
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 15, 17, 18, 19, 20, 22

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

16.3.2016
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai 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, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puistokatu 29, Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Pykälät

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

