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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Koululautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Koululautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Koululautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Koululautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Dan Nybon-
das ja Heidi Silfvast.
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23 § KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011-15

Lapinjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.3.2010 §14 päättänyt,
että kunnanhallitus antaa koululautakunnalle tehtäväksi laatia syksyllä 2009
toteutettua kouluselvitysraporttia huomattavasti laajemman ja yksityiskoh-
taisemman koulutoimen kehittämissuunnitelman tilasto- ja kehittämistietoi-
neen vuosiksi 2011-15 ja asettaa työtä ohjaamaan toimikunnan. Suunnitel-
man tulisi olla valmis 31.10.2011 mennessä.
Koska 1.8.2010 voimaan tuleva uusi organisaatiomuutos lisää sivistystoi-
menjohtajan tehtäviä, on uuden kehittämissuunnitelman toteuttamisesta
keskusteltu kunnanjohtajan ja koululautakunnan puheenjohtajan kanssa.
Yhtenä mahdollisuutena on toteuttaa hanke ulkopuolisena asiantuntijapal-
veluna ja konsultaationa. Koska uuden kehittämissuunnitelman tekeminen
ajoittuu organisaatiouudistuksen (varhaiskasvatuspalveluiden liittäminen
opetuspalveluihin)kanssa samaan aikaan, on syytä huomioida koko yhtenäi-
sen oppimispolun systemaattinen arviointi ja kehittäminen päivähoidosta
lukioon.
Koska kyseessä on suhteellisen laaja ja haasteellinen tehtävä, on kiinnitettä-
vä huomiota konsultin ammattitaitoon, monipuoliseen ja laaja-alaiseen ko-
kemukseen. Finnish Consulting Groupin johtava konsultti Raila Oksanen
täyttää kyseiset ehdot, ja hänen esittämänsä korvaus on jäämässä alle vii-
dentuhannen euron.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- toteuttaa vuosiksi 2011-2015 tehtävän kehittämissuunni-

telman ulkopuolisena palveluna.
- palkata kyseisen projektin toteuttajaksi FT, KM Raila Ok-

sanen

KÄSITTELY: Sivistystoimenjohtaja oli kutsunut esittelemään kehittämis-
sunnitelman toteutusta. Raila Oksasen esityksen jälkeen lautakunta keskus-
teli asiasta, minkä aikana syntyi kaksi toisistaan eroavaa mielipidettä. Lau-
takunnan puheenjohtajan mielestä kuntaan palkataan ulkopuolinen konsultti
toteuttamaan kehittämissuunnitelmaa vuosiksi 2011-15. Päivi Lempiön
mielestä kehittämissuunnitelman voi toteuttaa kunnan omilla resursseilla.
Lempiön esitystä tuki Heidi Silfvast.
Asiasta suoritettiin äänestys, missä esittelijän esitystä kannattivat lautakun-
nan jäsenet Erja Junna, Annika Lindfors, Markku Lautamäki, Dan Nybon-
das ja Niels Borup. Päivi Lempiön esitystä kannatti Heidi Silfvast. Äänes-
tyksen jälkeen Päivi Lempiö ja Heidi Silfvast ilmoittivat jättävänsä asiasta
eriävän mielipiteensä kirjallisesti.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
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- että palkataan Raila Oksanen toteuttamaan kehittämis-
suunnitelmaa Lapinjärven kuntaan ehdolla, että korvaus
jää alle viiden tuhannen euron

- että työtä ohjaava toimikunta on koululautakunta
- että projekti toteutetaan 31.12.2010 mennessä huomioi-

malla koko yhtenäisen oppimispolun systemaattinen arvi-
ointi ja kehittäminen päivähoidosta lukioon

- yksityiskohdista sovitaan myöhemmin tarkemmin

_______________
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24 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN JA KOULUAVUSTAJIEN
PALVELUSSUHTEIDEN TARKASTAMINEN

Koululautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2010 § 15 perustaa työryhmän
selvittämään avustajien palkkaamisen linjauksia. Työryhmä kokoontui
15.4.2010.
Varhaiskasvatuspalveluiden ja opetustoimen yhdistyessä 1.8.2010 yhdeksi
hallinnonalaksi myös työntekijät siirtyvät saman hallinnonalan alaisuuteen.
Vaikka työntekijöille pyritään tarjoamaan työpaikka entisessä toimipistees-
sä, on tarkasteltava uutta tilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietittävä resurs-
sien käyttöä uudelleen.
Lapinjärvellä on lukuvuonna 2010-11tavallista enemmän sekä esiopetusop-
pilaita että aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvia oppilaita. Tämä asettaa
haasteita järjestää toimivia ratkaisuja niin avustajien kuin tilakysymysten
osalta.
Työryhmän ehdotus on, että kaikki määräaikaiset kouluavustajien työsuhteet
muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi ja kokopäiväisiksi. Ehdotus on pe-
rusteltua, sillä avustajien tarve on jatkuvaa. Koska kunnalla ei kuitenkaan
pääsääntöisesti ole tarjota työtä koulujen lomien ajaksi, on tämä huomioita-
va työsopimuksia kirjoitettaessa.

EHDOTUS: Lautakunta muuttaa määräaikaiset kouluavustajien toimet
toistaiseksi voimassa oleviksi erikseen määrätyin ehdoin.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- muuttaa kaksi määräaikaista toimea toistaiseksi voimassa
oleviksi siten, että työ on kokopäiväistä
- muuttaa yksi määräaikainen toimi toistaiseksi voimassa ole-
vaksi siten, että viikoittainen työaika on 30 h, ja siihen sisältyy
lukuvuonna 2010-11 opetusta (käsityö ja suomen kieli) ruot-
sinkielisessä koulussa
- palkata määräaikainen (18h/vko) kouluavustaja ajalle
16.8.2010-4.6.2010, sijoituspaikka Pukaron koulu
- muuttaa yksi vakinainen toimi kokopäiväiseksi, sijoituspaik-
ka Porlammin koulu
- julistaa toimet haettaviksi vakituisia toimia lukuun ottamatta
- sopia palkkauksesta ja yksityiskohdista myöhemmin
- että koeaika on neljä kuukautta

____________________
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25 § LUOKANOPETTAJAN PALKKAAMINEN/ERITYISAVUSTUS OPETUSRYHMIEN
PIENENTÄMISEEN

Opetusministeriö on myöntänyt Lapinjärven kunnan opetustoimeen 42 000
euroa erityisavustuksena opetusryhmien pienentämiseen. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kunta tekee yhteistyötä Lastentalon kanssa tarjoamalla
opetuspalveluja opettajan palkkaamiseksi myönnetyllä avustusmäärärahalla.
Lastentalolla opettajana on toiminut muodollisen pätevyyden omaava hen-
kilö, joka on aloittanut 16.3.2010, viikkotunteja on yhteensä viisitoista.
Oman ilmoituksensa mukaan hän on valmis jatkamaan 5.6.2010 asti.
Koska kyseessä on erillinen opetusministeriön rahoittama hanke, työ on
olosuhteet huomioiden sekä haasteellista että vaativaa ja henkilö voi hyö-
dyntää työssään mm. kaksoistutkintoaan, on henkilölle mahdollisuus
myöntää henkilökohtaista lisää.

EHDOTUS: Lautakunta myöntää kyseiselle opettajalle henkilökohtaisen li-
sän harkintansa mukaan.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- pyytää lisäselvityksiä palkkauksesta ja tunnusluvuista
- käsitellä asian seuraavassa lautakunnan kokouksessa

____________________
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26 § AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTELYT LV. 2010-11

Perusopetuslaissa tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja
2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien oppilaille, joilla on
erityisen painava syy. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana
pääsääntöisesti kello 7-17. Toimintaa voidaan järjestää paisti koulupäivinä,
myös koulun työvuoden sisällä olevina loma-aikoina, kuten syysloman,
joululoman ja talviloman yhteydessä. Toimintaan osallistumisesta voidaan
periä kohtuullisia asiakasmaksuja, 60-80 euroa  kuukaudessa.
Lapinjärvellä kuukausimaksu on 60 euroa. Jos oppilas on ap/ip-toiminnassa
vähemmän kuin kymmenen päivää kuukaudessa, on maksu kolme (3) eu-
roa/päivä.
Lukuvuonna 2010-11 on Hilda Käkikosken koululla on noin 12 iltapäivä-
toimintaan osallistuvaa oppilasta. Kirkonkylän koulun ja Kapellby Skolanin
oppilaita ap/ip-toiminnassa tässä vaiheessa 12, syksyllä 18. Organisaatiouu-
distuksen takia on huomioitava myös esikoululaiset, joita ensi lukuvuonna
on yhteensä 21. Lasten suuren lukumäärän vuoksi on  yhdessä päiväkodin-
johtajan ja rehtoreiden kanssa neuvoteltu tilakysymyksistä mm. seurakun-
nan kanssa. Asia ratkennee huhtikuun loppuun mennessä. Toimintaa on tar-
koitus jatkaa entiseen tapaan, kun tilakysymys on saatu ratkaistua.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuo-

deksi 2010-11
- merkitä asian tiedoksi

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut samansuurui-
siksi kuin edellisenä 2009-2010 toimintakautena
- antaa sivistystoimenjohtajalle tehtäväksi järjestää tilat aamu-
ja iltapäivätoiminnan osalta Kirkonkylän alueella.

____________________
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27 § PORLAMMIN YLÄASTEEN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN LUKION
LEHTORIN VIRAKSI 1.8.2010 ALKAEN

Koululautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2010 § 12 Porlammin koulun
rehtorijärjestelyistä lukuvuonna 2010-11 siten, että Päivi Viren toimii rehto-
rina (ensisijainen vastuualue yläaste) ja apulaisrehtorina Marketta Takkala
(ensisijainen vastuualue lukio).

Perustelut viran muuttamiseksi yläasteen lehtorista lukion lehtoriksi ovat
seuraavat:
- Lukion lehtorin opetusvelvollisuus on 21 h/ vko eli kaksi tuntia  vähem-
män kuin yläasteen lehtorin (23 h/vko). Koska Marketta Takkala hoitaa
apulaisrehtorin tehtävien lisäksi oman opetustyönsä, on syytä jättää tunteja
apulaisrehtorin tehtävien hoitoa varten.
- Koska kyseessä on ensisijaisena sijoituspaikkana lukio, on viranhaltijan
tässä tapauksessa oltava lukion lehtori.
- Virkanimikkeen muutos tulee ottaa käyttöön jo 1.8.2010, jolloin apulais-
rehtorin työ alkaa. Rehtori Jouni Salo vapautuu tehtävästään kesän 2010 ai-
kana, minkä jälkeen hän siirtyy suunnitellulle vuorovapaalle.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- muuttaa yläasteen lehtorin viran lukion lehtorin viraksi

1.8.2010 alkaen.
- palkkauksesta ja muista yksityiskohdista sovitaan erikseen

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
___________________
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28 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Koululautakunnan tietoon saatetaan seuraavat sen alaisten viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja:

§ 11 rehtorin palkallinen virkavapaus/muu syy
§ 12 työsopimuksen jatkaminen

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 15 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 16 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§ 17 Palkanmaksu ylityötunneista
§ 18 Oppilaan loma
§ 19 Työsopimus
§ 20 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 21 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 22 Opettajan virkavapaus/hoitovapaa/palkaton
§ 23 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkaton

Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 5 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§ 38 Koulunkäyntiavustajan vapaus/sairaus/palkallinen
§ 39 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 40 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 41 Koulunkäyntiavustajan vapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 42 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§ 43 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 44 Opettajan virkavapaus/palkallinen
§ 45 Koulunkäyntiavustajan vapaus/yksityisasia/palkaton
§ 46 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 47 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen

Kapellby skolan rehtori:

§ 2 Lärarens tjänstledighet/sjukdom/fotbollsturnering/med lön
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Hilda käkikosken koulun rehtori:

§ 1 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 2 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saate-
tuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi
eikä käyttänyt otto-oikeuttaan.
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29 § KOTITALOUDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Porlammin yläasteelle ja lukioon sijoitettu kotitalouden lehtorin virka on
ollut haettavana. Ilmoitus on ollut nähtävänä kunnanviraston ilmoitustau-
lulla sekä työvoimaministeriön (www.mol.fi) sivustolla.
Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut kahdeksan henkilöä (liite), joista
seitsemän täyttää virkaan vaaditut kelpoisuusehdot. Haastatteluun on kut-
suttu kolme hakijaa: Marjo Hakala, Mari-Anne Mutanen ja Anna- Maija
Vähämartti. Haastattelijoina ovat toimineet Porlammin yläasteen ja lukion
johtokunnan puheenjohtaja Laila Tuuli, 1.8.2010 alkaen koulun rehtorin
tehtäviä hoitava Päivi Virén ja sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara.
Laila Tuuli oli estynyt saapumasta haastatteluihin 27.4.2010.
Haastattelun perusteella täyttää Anna-Maija Vähämartti parhaiten kotitalou-
den lehtorille asetetut vaatimukset. Tämän lisäksi laajan ja monipuolisen
työkokemuksen perusteella häntä voidaan pitää sopivampana henkilönä ky-
seiseen tehtävään. Hänen kieltäytymisensä varalle haastattelijat pitävät ky-
seiseen virkaan sopivimpana Marjo Hakalaa.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- valita Anna-Maija Vähämartin kotitalouden

lehtorin virkaan
- valita Anna-Maija Vähämartin kieltäytymi-

sen varalle Marjo Hakalan
- että viran täytössä noudatetaan neljän kuu-

kauden koeaikaa
- -että palkkauksesta ja muista yksityiskohdista

sovitaan erikseen

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti yksimielisesti asiasta ehdotuksen mukaises-
ti.

____________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
KOULULAUTAKUNTA 28.4.2010 12

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

30 § LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Porlammin yläasteelle ja lukioon ollut haettavana laaja-alaisen erityisopet-
tajan virka. Ilmoitus on ollut kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimaministe-
riön sivustolla (www.mol.fi). Määräaikaan mennessä on saapunut kaksi ha-
kemusta. Kumpukaan hakijoita ei täytä laaja-alaisen erityisopettajan kelpoi-
suusehtoja. Toinen hakijoita on toiminut lukuvuoden 2009 alusta alkaen
Porlammin koululla erityisopettajan sijaisena. Pirjo Laaksonen on ollut pi-
detty työyhteisön jäsen ja hän on hoitanut työnsä moitteettomasti. Edellä
mainittujen seikkojen vuoksi on perusteltua, että Laaksonen valitaan laaja-
alaisen erityisopettajan viransijaiseksi ajalle 1.8.2010-31.7.2011.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- valita Pirjo Laaksosen laaja-alaisen erityisopettajan viransi-
jaiseksi ajalle 1.8.-31.7.2010
- että palkkauksesta ja muista yksityiskohdista sovitaan erik-
seen

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
____________________
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31 § HANNE OWENIN VALTUUSTOALOITE

Koululautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2010 (§17) siirtää Hanne Owe-
nin jättämän valtuustoaloitteen lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tar-
koituksena oli, että kevään koululaiskuljetusten yhteydessä olisi otettu kan-
taa kyseiseen aloitteeseen. Koulut eivät kuitenkaan ole toimittaneet ensi lu-
kuvuoden suunnitelmiaan työjärjestysten osalta, joten aloite on otettava
muulla tavoin käsiteltäväksi.
Koska kyseessä on osittainen lähikouluperiaatteesta luopuminen ja alakou-
lujen rajojen muuttaminen, on asiaa syytä käsitellä työryhmässä.

EHDOTUS: Lautakunta päättää valita työryhmän työstämään valtuusto-
aloitetta ja tuomaan esityksensä koululautakunnan seuraavaan
kokoukseen.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjoh-
taja totesi valtuustoaloitteen liittyvän kunnassa toteutettavaan kehittämis-
suunnitelmaan Esittelijä muutti esitystään, ja ehdotti, että valtuustoaloitteen
käsittely sisällytetään kohtaan § 23.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti sisällyttää valtuustoaloitteenkäsittelyn koh-
taan § 23.
____________________
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32 § KOULUTOIMEN TUNNUSLUVUT

Sivistystoimenjohtaja esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen osalta opetuspal-
veluiden tunnuslukuja (liite) kouluittain.

EHDOTUS:  Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:  Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________________
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33 § KOULUTUSPÄIVÄ 26.5.2010

Kunnassa tapahtuvan organisaatiomuutoksen vuoksi järjestetään varhais-
kasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle yhteinen koulutustilaisuus (liite)
26.5.2010.

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
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34 § HEIDI PASIN OPINTOVAPAAHAKEMUS

Lehtori Heidi Pasi on hakenut opintovapaata ajalle 1.8.-31.12.2010 suorit-
taakseen jatko-opintoja liikuntatieteiden laitoksella (pääaineena liikuntape-
dagogiikka) ja jatko-opintoihin kuuluvassa projektissa työskentelyyn.
Porlammin yläasteen ja lukion johtokunta on myöntänyt opintovapaata Hei-
di Pasille seuraavasti:
- 1.8.-31.12.2008
- 1.1.-30.4.2009
- 1.5.2009-31.7.2010 (johtokunnan kokous 28.4.2009, §23)

Opintovapaaoikeuden mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelus-
suhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt
yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnan-
tajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta
(opintovapaaoikeus 4§, 17.1.1997/58).
Koska johtokunnan myöntämä opintovapaa Heidi Pasille on 31.7.2010
mennessä kestänyt yhteensä kaksi vuotta, ei opintovapaalain mukaan työn-
antajalla ole velvoitetta myöntää jatkoa opintovapaalle.

EHDOTUS: Lautakunta ei myönnä opintovapaata Heidi Pasille 1.8.-
31.122010 väliseksi ajaksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta ei myönnä Heidi Pasille opintovapaata 1.8.-
31.12.2010 väliseksi ajaksi.

____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven koululautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

29, 30, 34

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


