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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 26.5.2021 klo 18.30 - 19.38

KOKOUSPAIKKA

Teams-etäyhteys

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(Ja merkintä siitä, kuka toimii
puheenjohtajana)

Karhu Anu
Sirkka Laura
Kemppainen Teemu
Konttinen Tuula
Ovaskainen Jarkko
Kahelin Jari
Värtö Nina

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(Ja läsnäolon peruste)

Rings Mervi
Kinnunen Samu-Pekka
Rousku Anne
Mäkelä Johanna
Kivinen Mia
Ahonen Kati

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 26 - 35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, poistui § 29 käsittelyn ajaksi klo
18.45 - 18.50
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
rehtori, pöytäkirjanpitäjä
kunnanjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja, poistui § 33
käsittelyn ajaksi klo 19.20 – 19.22
vapaa-aikasihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Kahelin ja Nina Värtö.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anu Karhu

Anne Rousku

Tarkastusaika

Lemillä 27.5.2021
Allekirjoitukset

Jari Kahelin
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Nina Värtö

Paikka ja pvm

Lemillä 28.5.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Va. hallinnon asiantuntija

Päivi Haakonsson
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26. Esiopetussuunnitelman päivitys
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 26
Esiopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa. Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama
määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen
opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta.
Lemin kunnan hallintosäännön § 25 mukaan sivistyslautakunta
päättää kuntakohtaiset opetus- ja kasvatussuunnitelmat. Lemillä
sivistyslautakunta on 27.7.2016 § 44 hyväksynyt esiopetuksen
opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2016 alkaen.
Opetuksen järjestäjän tulee tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja
parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista
lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.
Päivityksen tarkoituksena oli muokata esiopetussuunnitelman
ulkoasu mahdollisimman yhdenmukaisiksi Lemin kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman kanssa ja sekä päivittää nimikkeet,
oppilashuollon toiminta, sekä kasvun ja oppimisen tuki ajan tasalle.
Suunnitelman päivityksessä on huomioitu varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen opettajien sekä oppilashuollon henkilöstön esille
tuomat muutokset sekä varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn ja
henkilöstökyselyn tulokset. Päivityksestä ovat vastanneet
varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatusjohtaja.
Opetussuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys
noudattaa valtakunnallisen esiopetuksen suunnitelman perusteita.
Paikallisesti päätettävät asiat on kirjattu opetussuunnitelman
perustekstin jälkeen Lemin vaakunan alle kursiivilla.
Kuntaan laadittu esiopetussuunnitelma toimii yhtenäisenä
jatkumona
Lemin
kunnan
varhaiskasvatuksesta
aina
perusopetukseen saakka. Opetussuunnitelma on nähtävillä Lemin
kunnan varhaiskasvatuksen kotisivuilla ja kaikissa esiopetuksen
yksiköissä.
(valm. varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen, puh. 040 545 0325)

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn esiopetussuunnitelman
(liite 1).
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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27. Opetussuunnitelman päivitys
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 27
Eduskunnan
päätöksen
mukaisesti
oppivelvollisuuslakia
1214/2020 on muutettu 30.12.2020 ja muutokset tulevat
pääasiallisesti voimaan 1.8.2021. Lakimuutoksen voimaantulo
edellyttää kuntakohtaisen opetussuunnitelman päivittämistä
ohjaussuunnitelman
osalta.
Lemin
perusopetuksen
suunnitelmassa oppilaanohjauksen perusteet on kirjattu
Peda.net:iin: https://peda.net/lemi/ops/luku15/15-4_oppiaineet/154-19_oppilaanohjaus
Opetussuunnitelmaan on laadittu uuden lain mukainen
ohjaussuunnitelma
liitettäväksi
kohtaan
1.6
Lemin
opetussuunnitelmaa täydentävät paikalliset suunnitelmat.
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190)
Rehtorin päätösehdotus
Sivistyslautakunta
hyväksyy
liitteen
2
mukaisen
ohjaussuunnitelman liitettäväksi opetussuunnitelmaan 1.8.2021
alkaen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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28. Lemin koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 28
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja
turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen
jälkeen. Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi
järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien
kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai
yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota
toimintaa. Lemin kunnassa tarjotaan iltapäivätoimintaa molemmilla
kouluilla 1-2-luokkalaisille ja muiden luokka-asteiden erityisen tuen
oppilaille.
Toiminnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8a ja sen tulee
perustua perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin
2011. Tämän pohjalta kunnan tulee laatia ja hyväksyä
toimintasuunnitelma.
Rehtorin päätösesitys
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen Lemin
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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29. Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja kohdeavustukset 2021
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 29
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.11.2018 uuden
järjestöavustusten hakumenettelyn. Haku on kerran vuodessa ja
hakemusten palautuspäivä 30.4. klo 14 mennessä. Avustukset
myönnetään talousarvion määrärahojen puitteissa hakemusten ja
vaadittavien liitteiden perusteella. Avustuksista päätettäessä
arvioidaan ko. asiakirjojen pohjalta hakevan tahon toiminnan tasoa,
laajuutta, vaikuttavuutta, aktiivista jäsenmäärää, jatkuvuutta sekä
miten hyvin yhteisön toiminta tukee Lemin kunnan strategiaa.
Avustuksen saajan on oltava lemiläinen rekisteröity yhdistys,
muualle rekisteröity yhdistys, joka toimii Lemin kunnan alueella tai
muu lemiläinen yhdistys, joka täyttää hakukriteerit ja pystyy
toimittamaan vaadittavat liitteet. Uusien hakijoiden tulee liittää
kopio yhdistyksen säännöistä ja ote yhdistysrekisteristä.
Yhdistykset
voivat
hakea
avustusta
vain
yhdestä
avustusmuodosta. Asia on valmisteltu liitteenä olevan
avustushakemusten perusteella (liite 4).
Avustukset
myönnetään
ehdollisena
vallitsevasta
koronaepidemiasta johtuen siten, että avustusta maksettaessa
tarkistetaan myönnetyn avustuksen käytön toteutuminen.
(valm. vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen, puh. 040 595 7350)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat liikunta- ja
nuorisotoimen toiminta- ja kohdeavustukset yhteensä 16 750 €
- Lemin VPK nuoriso-osasto
- KoPa Juniorit ry
- MLL Lemin paikallisyhdistys ry
- Huttulan seudun Kyläyhdistys ry
- Lemin Eskot ry
- Länsi-Saimaan 4H- yhdistys
- Iitiän Sakki ry
- Kotajärven Pallo ry
- Lemin Sydänyhdistys ry
- LE Järvenpään osasto

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

1500 €
2000 €
2000 €
1500 €
1600 €
2500 €
2300 €
2500 €
500 €
350 €

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Päätös

26.5.2021

57

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jarkko Ovaskainen poistui asian käsittelyn ajaksi
(hallintolaki 28.1 § 5. kohta, Iitiän Sakki ry hallituksen
puheenjohtaja).
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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30. Kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustukset 2021
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 30
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.11.2018 uuden
järjestöavustusten hakumenettelyn. Haku on kerran vuodessa ja
hakemusten palautuspäivä 30.4. klo 14 mennessä. Avustukset
myönnetään talousarvion määrärahojen puitteissa hakemusten ja
vaadittavien liitteiden perusteella. Avustuksista päätettäessä
arvioidaan ko. asiakirjojen pohjalta hakevan tahon toiminnan tasoa,
laajuutta, vaikuttavuutta, aktiivista jäsenmäärää, jatkuvuutta sekä
miten hyvin yhteisön toiminta tukee Lemin kunnan strategiaa.
Avustuksen saajan on oltava lemiläinen rekisteröity yhdistys,
muualle rekisteröity yhdistys, joka toimii Lemin kunnan alueella tai
muu lemiläinen yhdistys, joka täyttää hakukriteerit ja pystyy
toimittamaan vaadittavat liitteet. Uusien hakijoiden tulee liittää
kopio yhdistyksen säännöistä ja ote yhdistysrekisteristä.
Yhdistykset
voivat
hakea
avustusta
vain
yhdestä
avustusmuodosta.
Lisäksi kulttuuritoimen avustuksia myönnettäessä lähtökohtana on
kulttuuripalveluiden tuottaminen lemiläisille ja omaperäisen
kulttuuriperinnön vaaliminen. Avustettavan toiminnan tulee olla
kaikille avointa toimintaa ja huomioida sen merkittävyys lemiläisen
kulttuurielämän ja erilaisten kulttuuritilaisuuksien kannalta.
Asia on valmisteltu liitteenä olevan avustushakemusten perusteella
(liite 5).
Avustukset
myönnetään
ehdollisena
vallitsevasta
koronaepidemiasta johtuen siten, että avustusta maksettaessa
tarkistetaan myönnetyn avustuksen käytön toteutuminen.
(valm. vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen, puh. 040 595 7350)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää myöntää seuraavat kulttuuritoimen
toiminta- ja kohdeavustukset yhteensä 8 200€:
- Lemin Rasvanäpit ry
- Lemin Nuorisoseura ry
- Eläkeliitto Lemin yhdistys ry
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

500 €
500 €
500 €

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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- Lemin Laulumiehet ry
- Iitiä-Remunen Kyläyhdistys ry
- Uimin seudun Kyläyhdistys ry
- Lemin Musiikkiyhdistys ry
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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800 €
2300 €
1000 €
2600 €

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

26.5.2021

60

31. Lahjoitusrahaston pääoman luovuttaminen avustuksena Lemin Musiikkijuhlille
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 31
Lemin kunnan tasetilillä 2550 Lahjoitusrahastojen pääomat on
617,59
euroa.
Kyseessä
on
tase-erittelyn
mukaan
”Kotiteollisuuskoulun
tili
(yleiskatteinen),
käytettävissä
kulttuuritoimintaan sivistyslautakunnan päätöksillä”.
Lemin Musiikkijuhlat järjestää musiikkijuhlia myös kuluvalle
vuodelle. Vuosi on jo toinen, jolloin koronaviruksen rajoitusten
ehdot tulee huomioida yleisömäärissä. Ohjelmiston laadinnassa
on huomioitu yleisön ja esiintyjien turvallisuus. Lipputulojen ja
yritystukien vähäisyys vaikuttaa musiikkijuhlien talouteen.
Lemin Musiikkijuhlat on hakenut kunnalta vuosittaista avustusta
musiikkijuhlien järjestämiseen. Haettu avustusmäärä ylittää
kuitenkin kunnan talousarvioon musiikkijuhlille suunnitellun
avustusmäärärahan määrän.
Lahjoitusrahaston käyttötarkoitus mahdollistaa avustuksen
antamisen Lemin Musiikkijuhlille. Sivistyslautakunnassa asiasta
keskusteltiin
28.4.2021
muiden
asioiden
yhteydessä.
Sivistyslautakunta arvostaa Lemin Musiikkijuhlien tavoitetta
järjestää Etelä-Karjalan pitkäikäisin festivaali eli Lemin
musiikkijuhlat tulevana kesänä 38. kerran, koronan rajoitteista
huolimatta, mutta kuitenkin koronan ehdoilla.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää avustaa Lemin Musiikkijuhlia
ylimääräisellä 617,59 euron avustuksella. Avustussumma
maksetaan tililtä 2550 Lahjoitusrahastojen pääomat.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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32. Talouden väliraportit huhtikuun lopun tilanteesta
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 32
Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit
(liitteet 6-7) huhtikuun lopun tilanteessa. Luvut ovat vain kirjanpidon
ulkoisista tuloista ja menoista, eivätkä sisällä tulosalueille
kohdistettuja sisäisiä eriä.
Ns. tasaisen vauhdin tahdilla toteumaprosentit olisivat 33,3 %.
Alkuvuodesta tulee huomioida, että esimerkiksi kaikki viime
vuodelta jäljelle jääneet hanketulot on kokonaisuudessaan
tuloutettu tammikuulle. Lisäksi kulupuolella laskutuksissa on
viiveitä, mutta myös vastaavasti joissakin laskutuksissa on myös
etupainotteisuutta.
Kokonaisuutena sivistyslautakunnan alaiset tulosalueet toteutuvat
suunnitellusti. Toimintatuottoja on kertynyt 467.886,76 € (80,0 %)
ja toimintakuluja 1.423.127,72 € (30,2 %). Palkkojen ja palkkioiden
toteumaprosentti on 31,5 %. Työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset
korotukset astuivat voimaan 1.4.2021 alkaen.
Aiemmin on raportoitu poikkeamat kuntosalin osalta. Kirjaston
talousarviossa
vaikuttaa
olevan
tasaisen
vauhdin
toteumaprosentteja seuraamalla tilanteen tarkastelun paikka, sillä
toimintakatteen toteuma on 35 %. Asiaa käydään läpi vielä ennen
sivistyslautakunnan kokousta.
IT-Meita-siirron yhteydessä on kartoitettu kunnan laitekanta.
Erityisesti perusopetuksen laitekanta on vanhentunutta.
Tietokoneiden uusinta aiheuttaa väistämättä myös AV-laitteiden
uusimistarpeen. Uudet laitteet eivät toimi vanhojen AV-laitteiden
kanssa. Laitteiden uusimistarpeet ovat olleet tiedossa, mutta
tilanteen vakavuus (laitteiden määrää ja siten kustannuksia) ei ole
ollut tiedossa. Laitteet olisi tullut uusia joka tapauksessa ja ne
tehdään nyt IT-Meita –siirron yhteydessä. Uusi konekanta tullaan
rahoittamaan leasingrahoituksella ja vuokrakulut tulevat
tulosalueiden käyttötalouden kustannuksiksi.
Mahdollinen talousarvion lisäkustannus tälle vuodelle pyritään
kattamaan ensisijaisesti sivistystoimen talousarvion sisältä.
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kunnanjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden
taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden väliraportit huhtikuun
lopun tilanteessa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

26.5.2021

63

33. Varhaiskasvatusjohtajan virkavalinnan vahvistaminen
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 33
Sivistyslautakunta
on
valinnut
28.4.2021
varhaiskasvatusjohtajan virkaan Mia Kivisen.
Mia Kivinen on
terveydentilasta.

toimittanut

vaaditun

§

6

lääkärinlausunnon

(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta
virkavalinnan.
Päätös

vahvistaa

varhaiskasvatusjohtajan

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Mia Kivinen poistui asian käsittelyn ajaksi
(hallintolaki 28.1 § 1. kohta, osallisuusjäävi).
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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34. Viranhaltijapäätökset
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 34
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden
19.5.2021:
• kunnanjohtaja §:t 4-5
• rehtori §:t 14-22, 46-49 (Wilma

päätökset

ajalta

23.4.-

(valm. va. hallinnon asiantuntija Päivi Haakonsson, 0400 675 635)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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35. Tiedoksi saatettavat asiat
Sivistyslautakunta 26.5.2021 § 35
Opetellaan
yhdessä
digitaalisia
taitoja
Lemille
varhaiskasvatuksen lapsille ja aikuisille.
Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän
hyvän
pedagogisen
toiminnan
kehittämiseen
varhaiskasvatuksessa vuosille 2021- 2022 49 500,00 €.
Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen
toteutuneista kokonaiskustannuksista 80,00 %
(valm. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, puh. 040 724 4603)
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 32 - 35

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 26 - 31

HLL §: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, joka lähetetään
osoitteeseen:
Lemin sivistyslautakunta
Toukkalantie 5, 54710 LEMI
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät: 26 - 31
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna.
Kunnanviraston aukioloajat:
•
tiistai klo 10.00 – 15.30
•
keskiviikko klo 08.00 – 15.00
•
perjantai klo 09.00 – 13.00

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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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 (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusperusteet

Kunnallisvalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:
Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
•
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
•
päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituskirjassa on ilmoitettava
•
päätös, johon haetaan muutosta
•
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
•
muutosvaatimusten perustelut
•
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan 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. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä,
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituskirjat 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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