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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 16.5.2018

Sivistyslautakunta § 11
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 16.5.2018 saisi olla enintään 37,26 prosenttia. Sivistyslautakunnan
toteutuma ko. ajalta on 32,3 prosenttia (oheismateriaali, pvm
16.5.2018).
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on käytetty myönnettyjä
määrärahoja vuoden 2018 alusta lukien 32,3 % jakautuen seuraavasti:
- sivistystoimen hallinto 25,7 %
- perusopetus 32,8 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 45,8 %
- kirjastopalvelut 35,9 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 31,8 %
- liikuntapalvelut 52,3 %
- nuorisotyö 29,7 %
- kulttuuripalvelut 22,3 %
- varhaiskasvatuksen hallinto 36,8 %
- lasten päiväkotihoito 29,5 %
- esiopetus 25,1 %
- muu lasten päivähoito 37,3 %
Liikuntapalveluiden 52,3 prosentin toteutuma selittyy liikuntapaikkojen
odottamattomista huolto- ja korjaustöistä.
Lemin koulukeskuksen investointimäärärahasta 10.000 eurosta on
käytetty 56,4 % eli 5.635,70 euroa ja Kuukanniemen koulun 20.000
eurosta 14,4 % eli 2.879,04 euroa.
(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

23.5.2018
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12. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten
jakaminen
Sivistyslautakunta § 12
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut liikuntajärjestöjen avustukset (liite 1).
Yleisavustusten jaossa tulee ottaa huomioon varsinaiset liikuntajärjestöt. Kohdeavustuksia voidaan jakaa laajemmallekin järjestöryhmälle.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat liikuntajärjestöjen yleisavustukset ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset:
Liikuntajärjestöjen yleisavustukset (yht. 4.000 €)
•
•
•
•
•

Iitiän Sakki ry
Lemin Punanen Kaivinkone ry
Lemin Säräsiskot ry
Kotajärven Pallo ry
Lemin Eskot ry

600 €
200 €
200 €
2.150 €
850 €

Kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustukset (yht. 2.500 €)
•
•
•
•
•

Päätös

Iitiän Sakki ry
LE Järvenpään osasto
Kotajärven Pallo ry
Huttulan Seudun kyläyhdistys ry
Lemin Eskot Uimin kyläosasto

500 €
350 €
1.000 €
500 €
150 €

Hyväksyttiin.
___________
Lasse Nisonen jääväsi itsensä. Jari Kahelin oli varajäsenenä paikalla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Nuorisojärjestöjen yleisavustusten jakaminen

Sivistyslautakunta § 13
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut nuorisojärjestöjen järjestämään
toimintaan myönnettävät avustukset (liite 2). Yleisavustusten jaossa
tulee ottaa huomioon varsinaiset nuorisojärjestöt. Kohdeavustuksia
voidaan jakaa laajemmallekin järjestöryhmälle.
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat nuorisojärjestöjen yleisavustukset yhteensä 4.000 euroa:
•
•
•
•

Lemin Nuorisoseura ry
Lemin 4 H -yhdistys ry
Lemin VPK:n nuoriso-osasto
MLL Lemin paikallisyhdistys

600 €
500 €
1.000 €
900 €

Myöhemmin syksyllä jää jaettavaksi 1.000 € nuorisoyhdistysten
kohdeavustusten yhteydessä.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus

Sivistyslautakunta § 14
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut ohjattua nuorisotyötä alle 18-vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustukset (liite 3).
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat ohjattua nuorisotyötä alle
18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustukset (yht. 7.000 €):
•
•
•
•
•
•

Päätös

Lemin Nuorisoseura ry
Lemin 4 H -yhdistys ry
Kopa Juniorit ry
MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry
Lemin-Taipalsaaren Riistanhoitoyhdistys
Lemin VPK:n nuoriso-osasto

1.000 €
800 €
3.000 €
1.700 €
500 € (lemil.)
- (yleisavustuksista)

Hyväksyttiin. Lemin-Taipalsaaren Riistanhoitoyhdistyksen avustus maksetaan, mikäli osallistujina on lemiläisiä nuoria.
__________
Lasse Nisonen ja Jari Kahelin jääväsivät itsensä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

15.
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Kulttuuritoimen kohdeavustus ja kyläyhdistysten kohdeavustus

Sivistyslautakunta § 15
Vapaa-aikasihteeri on valmistellut kulttuuritoimen kohdeavustukset (liite
4).
(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat kulttuuritoimen kohdeavustukset:
Kulttuuritoimen kohdeavustus (yht. 1.500 €)
•
•
•
•

Lemin 4 H-yhdistys
Lemin Laulumiehet ry
MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry
Kuukanniemen vanhempainyhdistys

100 €
700 €
500 €
200 €

Kulttuuritoimen kohdeavustus kyläyhdistyksille (yht. 1.500 €)
•
•
•

Päätös

Uimin seudun kyläyhdistys ry
Huttulan seudun kyläyhdistys ry
Iitiä-Remunen kyläyhdistys ry

500 €
500 €
500 €

Hyväksyttiin.
____________
Lasse Nisonen jääväsi itsensä. Jari Kahelin oli varajäsenenä paikalla.
Sirkka Liljander poistui kokouksesta klo 19.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Tuntimäärät lukuvuodeksi 2018 – 2019

Sivistyslautakunta § 16
Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu
hyväksyä koulujen vuosittaiset tuntimäärät. Tuntimäärien perustana on
Lemin kunnan opetussuunnitelman mukainen tuntijako, joka hyväksyttiin lautakunnassa 15.3.2017.
Koulujen lukuvuosisuunnitelman yhteydessä päätetään tuntimäärän
käytöstä. Tuntimäärän jakaminen tehdään perusopetusta säätelevän
lainsäädännön, voimassa olevan opetussuunnitelman sekä lautakunnassa tehtyjen opetuksellisten linjausten mukaisesti. Resurssin
kohdentamisen perusteena ovat myös opetusryhmään tai oppiaineeseen liittyvät pedagogiset perusteet.
Tiedossa olevat oppilasmäärä tulevaksi lukuvuodeksi 2018 - 2019 on
335 (arvio 27.4.2018) jakautuen seuraavasti:
Kuukanniemen koulussa oppilaita 114 (ed. tuntikehyksen perusteena
105)
Koulukeskuksen luokilla 1 - 6 oppilaita 122 (117)
Koulukeskuksen luokilla 7 - 9 oppilaita 99 (110)
Lukuvuonna 2017 - 2018 kokonaistuntimäärä on ollut 646 tuntia, missä
edelliseen lukuvuoteen nähden oli lisäystä 4 tuntia. Lisäys johtui
molemmissa kouluissa aloittavista A2-kielen ryhmistä.
Lukuvuonna 2018–2019 on tarve kohottaa tuntikehystä 24 tuntia uuden
luokanopettajan viran perustamisen takia. Lisäksi molemmissa kouluissa aloittaa jälleen A2-kielen ryhmät, joista Kuukanniemen koulun
ryhmän opettamiseen tarvitaan kaksi tuntia. Lukuvuoden 2018–2019
kokonaistuntimäärätarve on 672 tuntia.
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2018 - 2019 perusopetuksen kokonaistuntimääräksi 672 tuntia.
Tuntimäärä on kokonaistuntimäärä sisältäen myös erityisopetuksen,
tukiopetuksen, mahdolliset koulun kerhot ja erityistehtävät.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

17.

23.5.2018
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Luokanopettajan viran (0024) täyttäminen

Sivistyslautakunta § 17
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.3.2018 §:ssä 33 antanut luvan
luokanopettajan viran täyttämiseen 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. Virka
on ollut haettavana 21.3.–6.4.2018 välisen ajan kunnan kotisivuilla ja
TE-keskuksen työnhakupalveluissa.
Määräaikaan 9.4.2018 klo 15 mennessä saapui 22 hakemusta.
Haastatteluun kutsuttiin hakupapereiden perusteella 16 hakijaa, joista
yksi ilmoitti tulleensa valituksi muun työnantajan palvelukseen.
Haastattelut järjestettiin 20.4.2018, 24.4.2018 ja 4.5.2018. Haastattelijoina olivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anu Karhu, rehtori
Anne Rousku ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola. Yhden haastateltavan haastattelussa Anne Rouskun tilalla oli vararehtori Taija
Savolainen.
Haastatteluryhmä päätyi esittämään luokanopettajan virkaan valittavaksi KM Susanna Soikkelia, joka haastatteluryhmän yksimielisen
näkemyksen mukaan koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä
haastattelutilanteessa antamansa vaikutelman perusteella hakijoista
parhaiten täyttää kyseisen viran hoitamiseen asetetut edellytykset.
Susanna Soikkelin kieltäytymisen varalta haastatteluryhmä esittää
valittavaksi KM Katja Kintun.
Haastatteluryhmä on tutustunut huolella hakemusasiakirjoihin ja
sivistyslautakunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua hakemusasiakirjoihin ennen valintapäätöksen tekemistä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan lautakunta päättää vakinaisten
viranhaltijoiden valinnasta.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan (0024) KM
Susanna Soikkelin ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Katja Kintun.
Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviltä edellytetty rikosrekisteriote. Virkavaali vahvistetaan
erikseen tehtävällä virkamääräyksellä, jossa on maininta kuuden
kuukauden koeajasta.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

18.

23.5.2018
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Luokanopettajan viran täyttäminen

Sivistyslautakunta § 18
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.3.2018 esittänyt kunnanvaltuustolle luokanopettajan viran perustamista ja myöntänyt luvan viran
täyttämiseen 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, mikäli kunnanvaltuusto
hyväksyy viran perustamisen. Kunnanvaltuusto on perustanut 9.4.2018
§:ssä 2 luokanopettajan viran.
Luokanopettajan virka on ollut haettavana 10.4.–25.4.2018 välisen ajan
ja siitä on ilmoitettu kunnan kotisivuilla sekä TE-keskuksen työnhakupalvelujen verkkosivuilla.
Määräaikaan 25.4.2018 klo 15 mennessä saapui 16 hakemusta.
Hakemusasiakirjojen perusteella valitut 12 hakijaa haastateltiin
4.5.2018, 7.5.2018, 20.4.2018 ja 24.4.2018. Haastattelijoina olivat
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anu Karhu, rehtori Anne Rousku ja
sivistystoimenjohtaja Raija Leikola. Koska samoihin aikoihin oli
haettavana myös kaksi muuta luokanopettajan virkaa, haastateltaville
kerrottiin haastattelutilanteessa, että heidät haastatellaan vain kerran
heidän mahdollisesti hakiessaan muitakin nyt haussa olevia
luokanopettajavirkoja.
Haastatteluryhmä päätyi esittämään luokanopettajan virkaan valittavaksi KM, FM Hanna Talvitien, joka haastatteluryhmän yksimielisen
näkemyksen mukaan koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä
haastattelutilanteessa antamansa vaikutelman perusteella hakijoista
parhaiten täyttää kyseisen viran hoitamiseen asetetut edellytykset.
Varasijalle haastatteluryhmä esittää KM Jatta Sederholmia.
Haastatteluryhmä on tutustunut huolella hakemusasiakirjoihin ja
sivistyslautakunnan jäsenillä on myös ollut mahdollisuus tutustua
hakemusasiakirjoihin ennen valintapäätöksen tekemistä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan lautakunta päättää vakinaisten
viranhaltijoiden valinnasta.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan KM, FM
Hanna Talvitien ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Jatta
Sederholmin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

23.5.2018
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Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviltä edellytetty rikosrekisteriote. Virkavaali vahvistetaan
erikseen tehtävällä virkamääräyksellä, jossa on maininta kuuden
kuukauden koeajasta.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

19.

23.5.2018
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Luokanopettajan viran (0012) täyttäminen

Sivistyslautakunta § 19
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.3.2018 antanut luvan luokanopettajan
viran täyttämiseen 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Luokanopettajan virka on ollut haettavana 17.4.–2.5.2018 välisen ajan ja siitä
on ilmoitettu kunnan kotisivuilla sekä TE-keskuksen työnhakupalvelujen
verkkosivuilla.
Määräaikaan 2.5.2018 klo 15 mennessä saapui 18 hakemusta. Hakemusten
perusteella haastatteluun valitut 13 ehdokasta haastateltiin 4.5.2018,
7.5.2018, 20.4.2018 ja 24.4.2018. Haastattelijoina olivat sivistyslautakunnan
puheenjohtaja Anu Karhu, rehtori Anne Rousku ja sivistystoimenjohtaja Raija
Leikola. Koska samoihin aikoihin oli haettavana myös kaksi muuta
luokanopettajan virkaa, haastateltaville kerrottiin haastattelutilanteessa, että
heidät haastatellaan vain kerran heidän mahdollisesti hakiessaan muitakin nyt
haussa olevia luokanopettajan virkoja.
Haastatteluryhmä päätyi esittämään luokanopettajan virkaan valittavaksi KM
Niina Storkkilan, joka haastatteluryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan
koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä haastattelutilanteessa antamansa
vaikutelman perusteella hakijoista parhaiten täyttää kyseisen viran
hoitamiseen asetetut edellytykset. Varasijalle haastatteluryhmä esittää KM
Maija Kurosta.
Haastatteluryhmä on tutustunut huolella hakemusasiakirjoihin ja sivistyslautakunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua hakemusasiakirjoihin
ennen valintapäätöksen tekemistä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan lautakunta päättää vakinaisten viranhaltijoiden valinnasta.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan (0012) KM Niina
Storkkilan ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Maija Kurosen.
Valitun on ennen virkavaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä
edellytetty rikosrekisteriote. Virkavaali vahvistetaan erikseen tehtävällä
virkamääräyksellä, jossa on maininta kuuden kuukauden koeajasta.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

20.

23.5.2018
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 20
Tiedoksi saatettavat
Vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljanderin eroilmoitus vapaa-aikasihteerin
virasta 1.10.2018 alkaen.
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Pekka Raution eroilmoitus lehtorin
virasta (nro 0108) niin, että viimeinen palvelusuhdepäivä on 31.7.2018.
Lemin 4H -yhdistys, toimintaselvitys, 16.4.2018
Lemin kunta, kirjastotoimenjohtajan päätös 1/2018, 24.4.2018 Lemin
kirjaston suljettunapidot kesällä 2018 Luumäen Heili-kimppaan
liittymisen ja lattiaremontin vuoksi
Tekninen toimi/vapaa-aikatoimi, avauspöytäkirja 15.5.2018 tarjouksista
skeittipaikan varusteista ja maanrakennustöistä sekä Kuukanniemen
koulun Areenan toimituksesta ja maanrakennustöistä
Saapuneet kirjeet
Lemin kunta, rehtorin päätös § 10/21.2.2018 Monipeliareenan hankinta
koulukeskuksen pihaan osana Liikkuva koulu -hanketta
Lemin kunta, kunnanhallituksen päätös § 30/19.2.2018 kuntosalin sijoituspaikka
Lemin kunta, kunnanhallituksen päätös § 33/19.3.2018 luokanopettajan
virka
Lemin kunta, kunnanhallituksen päätös § 47/16.4.2018 teknisen työn
lehtorin viran täyttäminen
Lemin kunta, kunnanhallituksen päätös § 53/16.4.2018 luokanopettajan
viran täyttäminen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/17371,
9.4.2018, Työsuojelutarkastus varhaiskasvatuspalveluiden osalta, kirje
saapunut 11.4.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/17342,
6.4.2018, Työsuojelutarkastus opetuspaveluiden osalta, kirje saapunut
11.4.2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/18558,
19.4.2018, Työsuojelutarkastus Lemin koulukeskuksella 22.3.2018, kirje
saapunut 25.4.2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/18643,
20.4.2018, Työsuojelutarkastus Kuukanniemen koululla 22.3.2018, kirje
saapunut 25.4.2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/18661,
20.4.2018, Työsuojelutarkastus Oravanpesässä 22.3.2018, kirje
saapunut 25.4.2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/15346,
26.4.2018, Työsuojelutarkastus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, saapunut 30.4.2018
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus 2018/19173,
26.4.2018, Työsuojelutarkastus Pikku-Palolassa, saapunut 30.4.2018
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, Työrauhan ja turvallisen
oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa,
julkaisu 6:2018
Lähetetyt kirjeet
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, valtionavustushakemus Liikettä ja
leikkiä koulupäivään Lemillä -hankkeeseen. Avustusta haettu 24.100
euroa.
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________
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Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 21
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.2.2018 –
16.5.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sivistysosaston päällikkö §:t 5 - 104
Koulukeskuksen rehtori §:t 7 - 20
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t varhaiskasvatuspäällikkö §:t 8 - 16
kirjastotoimenjohtaja §:t 1
vapaa-aikasihteeri §:t 2

(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.
___________
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Sivistyslautakunnan edustaja kuntosalin suunnittelutoimikunnassa

Sivistyslautakunta § 22
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 §:ssä 30 päättänyt nimetä
kuntosalin suunnittelutoimikunnan, johon sivistyslautakunnan tulee
nimetä edustajansa.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta nimeää edustajansa kuntosalin suunnittelutoimikuntaan.
Päätös

Sivistyslautakunta nimeää kuntosalin suunnittelutoimikuntaan edustajakseen Laura Sirkan.
___________
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 11, 20, 21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §: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 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22

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
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502 (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
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