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Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 35
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 5.5.2016
15.6.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–

sivistysosaston päällikkö §:t 200 - 215
Koulukeskuksen vs. rehtori §:t 115 - 126
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t varhaiskasvatuspäällikkö §:t 176 - 202
vs. varhaiskasvatuspäällikkö §:t kirjastotoimenjohtaja §:t 11
vapaa-aikasihteeri §:t 9

(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

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 14.6.2016

Sivistyslautakunta § 36
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 14.6.2016 saisi olla enintään 45 prosenttia. Sivistyslautakunnan toteutuma ko. ajalta on 41,1 prosenttia (oheismateriaali, pvm 14.6.2016).
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on käytetty myönnettyjä
määrärahoja vuoden 2016 alusta lukien 41,1 % jakautuen seuraavasti:
- sivistystoimen hallinto 30,1 %
- perusopetus 41,8 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 52,6 %
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 44,9 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 42,1 %
- liikuntapalvelut 59,4 %
- nuorisotyö 34,4 %
- varhaiskasvatuksen hallinto 26,4 %
- lasten päiväkotihoito 47 %
- esiopetus 25,6 %
- muu lasten päivähoito 36,3 %
Lemin koulukeskuksen investointimäärärahasta 10 000 eurosta on
käytetty 8,9 % eli 888.67 euroa.
(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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37. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja asiakasmaksujen muutokset
1.8.2016
Sivistyslautakunta § 37
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) sekä sen
nojalla annetussa asetuksessa (912/92). Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja koon sekä lasten
varhaiskasvatusajan , hoitoajan mukaan määräytyvä maksu.
Kokopäiväinen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan
samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.
Lain mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen (päivähoitomaksujen) tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin
mukaan ja maksujen euromäärät sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin mukaan. Asiakasmaksulain edellyttämä seuraava indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2016.
(Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 1411/2015)
Tarkistusperuste

Muutos %

sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi
ansiotasoindeksi

2.31
3.54

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat ovat:
Perheen henkilömäärä
2
3
4
5
6

Tulorajat 1.8.2016
1.403 euroa/kk
1.730 euroa/kk
2.053 euroa/kk
2.191 euroa/kk
2.328 euroa/kk

Jos perheen koko on enemmän kuin kuusi (6), tulorajan korostus
seuraavista lapsista on 138 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

21.6.2016

51

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut ovat 1.8.2016:
Enimmäismaksu
Toisen lapsen enimmäismaksu
Pienin perittävä maksu

290 euroa/kk
261 euroa/kk
27 euroa/kk

Eduskunnassa on vireillä hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 tai takautuvasti
1.1.2017 alkaen.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy Opetus- ja kulttuuriministeriön indeksitarkistuksen perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 1.8.2016.
Mikäli valmisteilla oleva uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki
edellyttää muutoksia asiakasmaksuihin tai maksujen määräytymiseen,
muutetaan maksuja lain ja asetuksen mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Enimmäismaksu
Toisen lapsen enimmäismaksu
Pienin perittävä maksu

290 euroa/kk (283 euroa)
261 euroa/kk (255 euroa)
27 euroa/kk (26 euroa)

Suluissa nykyisin voimassaolevat päivähoitomaksut.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunta
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Iitiän päiväkodin johtaja Susanna Sorvalin irtisanoutuminen ja eron myöntäminen

Sivistyslautakunta § 38
Iitiän päiväkodin johtaja Susanna Sorvali on 19.5.2016 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa Lemin kunnan päiväkodin johtajan
virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 12.6.2016.
Hallintosäännön 53 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä, osaaikaistamisesta ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta myöntää Susanna Sorvalille eron päiväkodin johtajan
virasta 13.6.2016 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

39.

21.6.2016

53

Varhaiskasvatuksen toimipaikka- ja johtamisjärjestelyt

Sivistyslautakunta § 39
Iitiän päiväkodin johtajan irtisanouduttua 12.6.2016 lähtien Lemin
kunnan varhaiskasvatuksen johtajuus- ja toimipaikkajärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus tulee tarkastella uudelleen. Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää alaistensa vakinaisten
viranhaltijoiden valinnasta sekä palveluyksiköiden organisoinnista.
Lemin kunnassa on kaksi päiväkotia. Päiväkoti Oravanpesä toimii
Kuukanniemessä ja myös vuorohoitopaikkana toimiva Iitiän päiväkoti
Tuomelanpellon alueella. Iitiän päiväkodin Pikkupalolan sivutoimipiste
on kirkonkylällä n. 10 kilometrin päässä Iitiän päiväkodista.
Varhaiskasvatuksen tulosalueen päällikkönä on varhaiskasvatuspäällikkö, joka vastaa perhepäivähoidosta sekä toimii myös Päiväkoti
Oravanpesän johtajana. Iitiän päiväkodissa on päiväkodin johtaja, joka
on 19.5.2016 ilmoittanut irtisanoutumisestaan. Sekä Päiväkoti Oravanpesään että Iitiän päiväkotiin on nimetty päivittäisestä toiminnasta
vastaavat lastentarhanopettajat, joille maksetaan lisätehtävästä lapsi- ja
henkilöstömäärään perustuva korvaus.
Päiväkoti Oravanpesässä on henkilökuntaa yhdeksän ja hoitopaikkoja
54 (21+12+21). Henkilökuntaa Iitiän päiväkodissa on neljätoista ja
Pikkupalolassa viisi. Lapsia Iitiän päiväkodissa on neljässä ryhmässä
yhteensä 62 (21+21+12+8) ja Pikkupalolassa kahdessa ryhmässä 38
(17+21).
Perhepäivähoidossa on yhteensä 27 hoitopaikkoja seitsemällä perhepäivähoitajalla.
Iitiän päiväkodin johtajan opintovapaan aikana varhaiskasvatuspäällikkö
on vastannut myös Iitiän päiväkodin johtajuudesta. Järjestely on
osoittautunut toimivaksi ja päiväkodin johtajalle maksettava palkka on
voitu käyttää lasten kanssa päivittäistä työtä tekevän henkilöstön
resursoimiseen.
Johtajajärjestelyjen yhteydessä on perusteltua irrottaa Iitiän päiväkodin
Pikkupalolan sivutoimipiste omaksi tulosyksikökseen ja nimetä siihen
myös vastaava lastentarhanopettaja huolehtimaan yksikön päivittäisestä toiminnasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Varhaiskasvatuksen toimipaikka- ja johtajuusjärjestelyistä on järjestetty
kaksi kuulemistilaisuutta, 8.6.2016 ja 13.6.2016. Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistuivat varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, Päiväkoti
Oravanpesän lastentarhan- ja esiopetuksen opettaja Pirjo Kuukka, Iitiän
päiväkodin lastentarhanopettaja Hanna-Elina Kaila, Pikkupalolan lastentarhan- ja esiopetuksen opettaja Paula Okko, talous- ja hallintojohtaja,
KT-asiamies Pentti Pitkänen ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola.
Samalla sovittiin Pirjo Kuukan ja Hanna-Elina Kailan kanssa vastaavan
lastentarhanopettajan tehtävien hoitamisesta. Toisessa kuulemistilaisuudessa, 13.6.2016, olivat läsnä JUKO:n varapääluottamusmies Taija
Savolainen, varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, kunnanjohtaja
Jussi Stoor ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että
- päiväkodin johtajan virkaa ei täytetä,
- Iitiän päiväkodin sivutoimipiste Pikkupalola erotetaan 1.1.2017 alkaen
omaksi tulosyksikökseen ja nimetään Päiväkoti Pikku-Palolaksi,
- Iitiän, Oravanpesän ja Pikkupalolan päiväkoteihin nimetään vastaavat
lastentarhanopettajat, joille maksetaan TVA-lisä päiväkodin tehtävän
vaativuuden (henkilökuntamäärä, lasten määrä, vuorohoito) perusteella,
- varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä vastaa Pikkupalolan vastaavan lastentarhanopettajan tehtävistä siihen asti, kunnes Päiväkoti
Pikku-Palolaan on nimetty vastaava lastentarhanopettaja ja
- Tarja Seppälän työaika muutetaan1.8.2016 lähtien yleistyöajasta
toimistotyöajaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________
Tarja Seppälä poistui kokouksesta §:n 39 päätöksen ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Koulutoimen johtamisjärjestelyt

Sivistyslautakunta § 40
Koulukeskuksen rehtorin irtisanouduttua 12.5.2016 on ennen viran
aukijulistamista tarkoituksenmukaista ratkaista, millaisella tehtävänkuvauksella rehtoria haetaan. Kun Kuukanniemen koulu valmistuu
lukuvuoden 2017 – 2018 alussa, Lemin koulukeskuksesta siirtyy valmistuvaan kouluun 114 vuosiluokkien 1 – 6 oppilasta opettajineen ja
ohjaajineen. Samalla Lemin opetustoimessa palataan väliaikaisratkaisuista takaisin kahden koulun järjestelmään.
Perusopetuslain 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta
vastaava rehtori. Yksi rehtori voi vastata myös kahden tai useamman
oppilaitoksen toiminnasta.
Lemin kuntaan voidaan valita virkarehtori, joka vastaa Lemin koulukeskuksen toiminnasta apunaan apulaisrehtori. Kuukanniemen kouluun
voidaan tällöin nimetä koulun toiminnasta vastaava opettajaviranhaltija,
jolle annetaan koulun johtamisesta TVA-perusteinen korvaus.
Valittavan rehtorin tehtävänkuvaan voidaan sisällyttää myös Kuukanniemen koulun johtaminen, jolloin sekä koulukeskukseen että Kuukanniemen kouluun nimetään apulaisrehtoriksi tai apulaisjohtajaksi opettajaviranhaltija, joille maksetaan lisätehtävästä TVA-perusteinen korvaus.
Kahden eri vaihtoehtomallin palkkakustannukset, jotka perustuvat
OVTES:n mukaisiin palkkoihin, ovat oheismateriaalina.
Yhden johtajan malli tulee vaihtoehdoista palkkakustannuksiltaan
kahden johtajan mallia halvemmaksi, mutta kahden johtajan mallin
mukaista johtajuus-vaihtoehtoa tukee se, että Kuukanniemen uuden
koulun toiminnan suunnittelu, kalustaminen ja käyntiin saattaminen on
iso työ, mikä puoltaa kummallekin koululle omaa johtajaa.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että Lemin kuntaan valitaan perusopetuksen
rehtori, joka vastaa Lemin koulukeskuksen toiminnasta.
Päätös

Päätetään palauttaa valmisteluun ja selvitetään muita laajempia vaihtoehtoja.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran täyttäminen

Sivistyslautakunta § 41
Kunnanhallitus on 21.3.2016 pitämässään kokouksessa §:ssä 52
antanut luvan matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran (nro 0105)
täyttämiseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka on ollut haettavana
27.4.–23.5.2016 välisen ajan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
kunnan kotisivuilla, TE-keskuksen työnhakupalveluissa sekä 6.5.2016
ilmestyneessä Opettaja-lehdessä.
Määräaikaan 23.5.2016 klo 15 mennessä saapui 13 hakemusta. Yksi
hakemus saapui hakuajan jälkeen. Kelpoisista hakijoista kutsuttiin
haastateltaviksi kuusi hakijaa. Näistä kaksi ilmoitti vetäytyvänsä
viranhausta tultuaan valituksi muun työnantajan palvelukseen.
Haastatteluryhmään kuuluivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti
Haiko, kunnanhallituksen jäsen Risto Pietiläinen, vs. rehtori Anne
Rousku ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola. Haastattelut suoritettiin
1.6.2015.
Haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti esittämään matematiikan,
fysiikan ja kemian lehtorin virkaan valittavaksi FM Reetta Kopperoista,
joka koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä haastattelutilanteessa
antamansa vaikutelman perusteella hakijoista parhaiten haastatteluryhmän mielestä täyttää kyseisen viran hoitamiseen asetetut ehdot,
vaatimukset ja edellytykset. Hänen kieltäytymisensä varalle työryhmä
esittää valittavaksi FM Emma Bäverin.
Haastatteluryhmä on tutustunut huolella hakemusasiakirjoihin ja hakemusasiakirjat ovat olleet sivistyslautakunnan kokouksessa nähtävinä.
Hallintosäännön pykälän 48 mukaan lautakunta päättää vakinaisten
viranhaltijoiden valinnasta.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää valita matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin virkaan (0105) FM Reetta Kopperoisen ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Emma Bäverin. Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytetty
rikosrekisteriote. Virkavaali vahvistetaan erikseen tehtävällä virkamääräyksellä, jossa on maininta neljän kuukauden koeajasta. Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran nimikemuutos matemaattisten
aineiden lehtorin viraksi on vireillä.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 42
Tiedoksi merkittävät
Maksusitoumuksen myöntäminen Lappeenrannan kaupungille ajalle
1.8.2016-31.7.2017 lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi Keltun
päiväkodissa, viranhaltijapäätös § 183/2016, 12.5.2016
Koulukuljetukset lukuvuodeksi 2016 - 2017
Saapuneet kirjeet
Susanna Sorvalin 19.5.2016 päivätty ilmoitus irtisanoutumisesta Lemin
kunnan päiväkodin johtajan virasta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Päätös ESAVI/1601/06.06.02/2016,
30.5.2016, Oikaisuvaatimus esiopetukseen ottamisesta, aluehallintovirasto hylkäsi oikaisuvaatimuksen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Päätös ESAVI/3495/07.03.02/2016,
Erityisavustuksen myöntäminen Liikkuva koulu-ohjelman kehittämishankkeelle lukuvuodelle 2016-2017. Avustusta on myönnetty 10 000
euroa.
Lähteneet kirjeet
Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun
kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja
opetusryhmäkoon pienentämiseen. Avustusta on haettu 122.500 euroa.
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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43. Sivistyslautakunnan ehdotukset investointihankkeista talousarviovuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017 – 2019
Sivistyslautakunta § 43
Lautakuntien tulee laatia talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset vuosiksi
2017 - 2019 kunnanhallituksen kokouksessaan 16.5.2016 §:ssä 66
antamien ohjeiden mukaan. Kunnanhallitus korostaa annettujen ohjeiden noudattamisen välttämättömyyttä. Kunnanhallituksen ohjeiden
mukaan esitysten painopistealueet on johdettava kunnan strategiasta,
eikä talousarvio- tai suunnitelmaesitys saa olla strategian vastainen.
Kaikki suunnitelmakauden investointihankkeet on esitettävä, vaikka ne
olisivatkin voimassa olevan suunnitelman mukaisia. Investoinnit esitetään erillisellä investointilomakkeella hankkeittain ja niiden vaikutukset
toimintakuluihin tulee sisällyttää käyttötalousosaan. Toimielinten käsittelystä unohtuneita investointeja ei oteta talousarvioon.
Investointina voidaan esittää vain kunnan käyttöomaisuutta lisääviä
hankkeita, siis vain kunnan omistukseen tulevaa omaisuutta. Mahdollisista muista pitkävaikutteisista menoista tulee sopia erikseen ennen
esityksen tekemistä. Avustukset ovat aina toimintamenoja.
Tekninen lautakunta ottaa budjettiesitystä tehdessään huomioon
hankkeen toteuttamisaikataulun, toteuttamisvaihtoehdot ja kustannukset ja tekee niiden pohjalta esityksen kunnanhallitukselle. Tekninen
lautakunta arvioi myös investointien käyttökustannukset esittämiensä
investointien osalta. Toteuttamista esittävä toimielin voi asettaa investoinnin toteutukselle ja siitä aiheutuville toimintakuluille ylärajan, jota
kalliimpaa investointia ei toteuteta.
Irtaimen omaisuuden hankintaan tulee laskea myös mahdolliset
toimitus- ja asennuskustannukset tai erilliseen asennustyöhön tulee
myös varata määräraha riippumatta siitä, onko kyseessä investointimeno tai käyttötalousmeno.
Investointisuunnitelmaan merkitään myös yksittäiset irtaimistohankinnat, joiden arvo on yli 5.000 euroa. Alle 5.000 euron hankkeet eivät
kuulu investointiosaan. Investointien loppupoiston raja on 2.500 euroa.
Mikäli investointihankkeeseen on mahdollista saada valtionavustusta tai
-osuutta, on myös nämä ilmoitettava.
Sivistysosaston palveluyksiköiden investointiesitykset ovat liitteinä 2 –
13.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
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STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta
1. päättää hyväksyä sivistysosaston investointisuunnitelmat liitteiden 2 13 mukaisesti,
2. antaa investointihanke-esitykset tekniselle lautakunnalle ja pyytää
teknistä lautakuntaa arvioimaan sen toteuttamien investointihankkeiden kokonaiskustannukset (rahoitussuunnitelman ja käyttötalousvaikutuksen) ja
3. päättää, että lautakunta voi tarvittaessa käsitellä investointiohjelmaa
vielä omissa kokouksissaan talousarvioesityksen ja –suunnitelman sekä
talouden tasapainotuksen yhteydessä.
Päätös

Hyväksyttiin.
__________

Tarja Seppälä poistui kokouksesta klo 19.53.
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 35, 36, 38, 42

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 37, 39, 40, 41, 43

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

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan
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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 ehtivät 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
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