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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Staffan Malmström ja Osmo
Kärnä.
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10 § VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
HALLINTOKUNNILLE

Khall 4.2.2013 § 38:

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876
tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi

Haastavan taloudellisen tilanteen takia on syytä myös tänä vuonna antaa
hallintokunnille yksityiskohtaisia ohjeita oman hallintokunnan taloustilan-
teen seuraamiseksi ja puuttumiseksi tilanteeseen heti, jos jotain talousarvi-
osta poikkeavaa tapahtuu tai on odotettavissa.

EHDOTUS: Kunnanhallitus antaa seuraavat tarkentavat ohjeet vuoden
2013 talousarvion täytäntöönpanosta:

1. Haastavan taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei kii-
reellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pitkälle
ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista lautakuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.

       Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää
       30000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava
       lupa kunnanhallitukselta.
4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa uusia toimia/virkoja

tai sellaisia toimia/virkoja joihin asianomainen viranomainen tarvitsee
lisämäärärahaa haettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallituk-
selta.
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5. Sivistyslautakunta laatii, maaliskuun loppuun mennessä, kouluille hen-
kilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunnitelma, joka
ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuuteen, kuitenkin
vähintään lukuvuodelle 2016-2017 asti.

6. Kehittämisjaoston ja kunnan teknisen toimen tulee jatkaa kunnalle tar-
peettomien kiinteistöjen ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti eh-
dotuksensa 4. kohta seuraavaan muotoon: ” Ennen kuin asianomainen vi-
ranomainen julkistaa toimia/virkoja haettaviksi, sen tulee saada täyttölupa
kunnanhallitukselta.” Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksi-
mielisesti.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- antaa seuraavat tarkentavat ohjeet vuoden 2013 talousarvi-

on täytäntöönpanosta:

1. Haastavan taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei kii-
reellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pitkälle
ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista lautakuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.

Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia/virkoja haetta-
viksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.
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5. Sivistyslautakunta laatii, maaliskuun loppuun mennessä, kouluille hen-
kilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunnitelma, joka
ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuuteen, kuitenkin
vähintään lukuvuodelle 2016-2017 asti.

6. Kehittämisjaoston ja kunnan teknisen toimen tulee jatkaa kunnalle tar-
peettomien kiinteistöjen ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

______________

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- keskustella asiasta ja merkitä sen tiedoksi.
- pitää kokouksen poikkeuksellisesti jo 27.3.2013 kello

18.30 kunnanhallituksen kokoushuoneessa, jossa käsitel-
lään opetuksen järjestämissuunnitelmaa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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11 § KAPELLBY SKOLAN ERITYISOPETUS

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Lapinjärven Loviisan kaupungin kanssa solmimassa koulusopimuksessa sa-
notaan kiertävästä erityisopetuksesta seuraavaa:

2.1 Kiertävä ruotsinkielinen erityisopetus

Loviisan kaupunki on kiertävän erityisopetuksen järjestäjä ja

tarjoaja.

Lapinjärven kunnan Kapellby skolanille osoitetaan vähintään

8 viikkotuntia kiertävää erityisopetusta. Tuntikiintiön ylittä-

västä määrästä päätetään/sovitaan ennen uuden lukuvuoden

alkua.

Kapellby skolanin erityisopetustilanne on ollut kuluneena lukuvuotena
haastava. Kiertävää erityisopetusta on järjestetty koulusopimuksesta poike-
ten vain neljä viikkotuntia.

Kapellby skolanin oppilasennuste on lähivuosina kasvava. Viimeisen arvion
mukaan koulussa olisi ensi syksynä jopa 79 oppilasta ja lähivuosina määrä
kasvaa entisestään. Tänä lukuvuonna oppilaita on 71.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää Loviisan kaupungille, että
Kapellby skolanin kiertävän erityisopetuksen määrä olisi ensi
vuonna 12 viikkotuntia.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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12 § KAPELLBY SKOLAN REHTORIN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Kapellby skolan rehtori Christian Almgren on 22.8.2012 saapuneella kir-
jeellään anonut vuorotteluvapaata ajalle 15.8.2013-2.6.2014.

Vuorotteluvapaalain (1305/2002) 8 §:n mukaan
Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuo-

rottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijai-

sen. Tämä sopimus sekä työsopimus tai muu luotettava selvitys

siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on

toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työvoimatoi-

mistolle.

Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan ja työntekijän keskinäiseen sopimuk-
seen. Lukuvuonna 2013-2014 lukuvuosi on suunniteltu alkavan maanantai-
na 12.8.2013. Tällöin opettajien VESO –kelpoinen suunnittelupäivä on
perjantaina 9.8.2013. Vastaavasti ensi lukuvuosi päättyy lauantaina
31.5.2014.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se pyrkii järjestämään Christian Almgrenille

vuorotteluvapaan ajalle 9.8.2013-31.5.2014
- että se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tarvittaviin

käytännön järjestelyihin vuorotteluvapaan toteut-
tamiseksi ja vuorotteluvapaan sijaisen palkkaami-
seksi yllä mainitulle ajalle.

PÄÄTÖS. Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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13 § LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖAJAT

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Perusopetuslain (628/1998) mukaan lukuvuosi koostuu 190 työpäivästä.
Työpäivistä vähennetään kuitenkin itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapun-
päivä näiden sattuessa muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi. Perusopetus-
asetuksen (852/1998) mukaan lukuvuosi päättyy viikon 22 viimeisenä arki-
päivänä eli lauantaina. Muilta osin koulutuksen järjestäjällä on oikeus päät-
tää työajoista ja lomista.

Lukiolaki (629/1998) tai lukioasetus (810/1998) eivät sisällä määräyksiä lu-
kuvuoden työajoista, mutta koska lukion oppilaat käyttävät samoja koulu-
kuljetuksia, seuraa lukio peruskoulun työaikoja Lapinjärvellä. Perusopetus-
lain mukaan lukuvuonna 2013-2014 on 187 työpäivää.

Lapinjärvellä on yhteinen yläkoulu Myrskylän kunnan kanssa ja kunnan
ruotsinkieliset oppilaat käyvät yläkoulua Loviisassa. Tällöin on tarkoituk-
senmukaista, että lukuvuoden työajat ovat jokseenkin yhtenevät mainittujen
kuntien kanssa. Loviisa ja Myrskylä ovat jo päättäneet seuraavan lukuvuo-
den työajoistaan.

Lukuvuoden 2013-2014 työajoista on keskusteltu rehtoreiden kanssa. Mie-
lipiteet ovat jakautuneet siten, että alla olevasta esityksestä poiketen ylä-
koulun ja lukion rehtori on kannattanut mallia, jossa syksyllä pidettäisiin
viikon mittainen syysloma. Myrskylän kunnassa syysloma on viikon mittai-
nen, mutta Loviisassa ainoastaan perjantaista maanantaihin.

Alakoulujen rehtorit ovat, oppilaiden vanhempien mielipiteisiin vedoten,
kannattaneet lyhyttä syyslomaa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2013-2014 työ-ja
loma-ajat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
osalta ovat seuraavat:

- Lukuvuosi alkaa ma 12.8.2013
- Syysloma ke-pe 16.- 18.10.2013
- Urheilupäivä la 14.9.2013
- Vapaapäivä pe 7.12.2013
- Syyslukukausi päättyy pe 20.12.2013

92 työpäivää
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- Kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2014
- Hiihtoloma, viikko 8: 17.-21.2.2014
- Vapaapäivä pe 2.5.2014
- Lukuvuosi päättyy la 31.5.2014

95 työpäivää

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä totesi ehdotuksessa olevan virheen
koskien ehdotettua vapaapäivää 7.12.2013 ja muutti ehdotustaan. Lisäksi
esittelijä täsmensi ehdotustaan seuraavasti: Urheilupäivä lauantaina
14.9.2013 koskee alakouluja ja kyseinen päivä on yläkoulun oppilaiden
taksvärkkipäivä. Taksvärkkipäivä on yläkoulun ja lukion opettajille työpäi-
vä.

Esittelijä toi ilmi myös yläkoulun opettajien voimakkaan toiveen viikon
syysloman puolesta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2013-2014 työ-ja
loma-ajat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
osalta ovat seuraavat:

- Lukuvuosi alkaa ma 12.8.2013
- Syysloma ke-pe 16.- 18.10.2013
- Urheilu- /taksvärkkipäivä la 14.9.2013
- Syyslukukausi päättyy pe 20.12.2013

92 työpäivää

- Kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2014
- Hiihtoloma, viikko 8: 17.-21.2.2014
- Vapaapäivä pe 2.5.2014
- Lukuvuosi päättyy la 31.5.2014

95 työpäivää

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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14 § VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS/SIVISTYSTOIMI (LIITE)

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kiireisen aikataulun vuoksi toimintakertomus toimitetaan asianomaisille ja
julkiseen levitykseen vasta tiistaina 12.3.2013.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2012 toi-
mintakertomuksen liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli toimintakertomuksesta ja eh-
dotti yksimielisesti tekstiin pienimuotoisia korjauksia. Käsittelyn jälkeen
esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy korjatun sivistystoimen vuoden
2012 toimintakertomuksen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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15 § VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS/VAPAA-AIKATOIMI (LIITE)

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Kiireisen aikataulun johdosta vapaa-aikatoimen vuoden 2012 toimintaker-
tomus toimitetaan asianomaisille ja julkiseen levitykseen vasta tiistaina
12.3.2013.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vapaa-aikatoimen vuoden
2012 toimintakertomuksen liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli toimintakertomuksesta ja eh-
dotti yksimielisesti tekstiin pienimuotoisia korjauksia. Lempiö teki ehdo-
tuksen, että uimahallin sisäisten ja ulkoisten yhteenlaskettujen toimintame-
nojen yhteydessä on mainittava siitä, että uimahallin sisäisten kulujen määrä
perustuu arvioon. Uimahalli on yhtenäinen kompleksi liikuntahallin kanssa,
jolloin sisäiset kulut perustuvat arvioon. Lautakunta kannatti yksimielisesti
Lempiön ehdotusta.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy korjatun ja täydennetyn vapaa-
aikatoimen vuoden 2012 toimintakertomuksen liitteen mukai-
sesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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16 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION KOULUSIHTEERIN TOIMEN
TÄYTTÄMINEN

Sivistyslautakunta 20.11.2012 § 76

Valmistelija ja esittelijä vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040
556 1109

Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteeri jää eläkkeelle 1.4.2013 alkaen.
Koulusihteerin toimi tulee täyttää jo 1.1.2013 alkaen sillä nykyinen kou-
lusihteeri ei palaa tehtäväänsä enää joulun jälkeen pitämättömien vuosilo-
mien ja muiden vapaiden vuoksi.

Koulusihteerin toimi voidaan täyttää määräaikaisesti, koska kevään 2013
aikana tehtävänkuva tarkistetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Esittelijä vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteerin toimea

ei toistaiseksi julisteta avoimeksi vakinaista täyttämistä
varten.

- että sivistystoimenjohtaja täyttää toimen määräaikaisesti
31.7.2013 saakka.

KÄSITTELY:

Työsopimuslaki (55/2001) luku 2 pykälä 5:
”Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville
työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-
aikatyöntekijöille 6 luvun 6 §:stä riippumatta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista
koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuu-
della järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.”

Lapinjärven kunnan palkanlaskija Arja Sirén on vakinaisessa osa-
aikatyösuhteessa Lapinjärven kuntaan. Edellä mainitun lain mukaan avau-
tuvaa koulusihteerin työsuhdetta on tarjottava hänelle.

Sivistystoimenjohtaja on käynyt Arja Sirénin kanssa keskusteluja hänen
kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Sirén on 20.11.2012 ilmoittanut, ettei
ole käytettävissä tehtävään.
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Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa koulusihteerin

toimen määräaikaista täyttämistä varten.
- että Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteerin toimea

ei toistaiseksi julisteta avoimeksi vakinaista täyttämistä
varten.

- että sivistystoimenjohtaja täyttää toimen määräaikaisesti
16.6.2013 saakka.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Koulusihteerin toimeen ei liity lain tai asetuksen määräämää muodollista
kelpoisuusvaatimusta. Myöskään Lapinjärven kunnan hallintosäännössä ei
mainita erityistä vähimmäiskoulutusta. Toimen täyttävä elin voi siten itse
määritellä mitä se koulusihteeriltä edellyttää.

Koulusihteeri työskentelee Porlammin yläasteen ja lukion tiloissa ja hänen
tehtävänkuvaansa kuuluu mm. ylioppilaskirjoitusten valmistelu, koulukyy-
ditysten järjestely ja koulun laskujen asiatarkistaminen. Lisäksi koulusihtee-
ri avustaa tarvittaessa rehtoria ja sivistystoimenjohtajaa valmistelutyössä.

Kuntalain (365/1995) 64 §:n mukaan
Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jul-

kisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa

muulla kunnan päättämällä tavalla.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se julistaa 18.3.2013 julkisesti haettavaksi kou-

lusihteerin toimen
- että hakuaika päättyy 3.4.2013
- että vaatimuksena on soveltuva tutkinto ja kokemus

koulusihteerin työstä
- että se katsoo eduksi hakijan yhteistyötaidot
- että hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla,

kunnan internetsivuilla ja työ- ja elinkeinoministeriön
www –sivuilla osoitteessa www.mol.fi

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotustaan: Koulusihtee-
rin toimen täyttäminen käsiteltäisiin samassa yhteydessä, kun päätettäisiin
koulujen lukuvuoden 2013-2014 henkilöstötilanteesta.
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EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle ja palata siihen
samassa kokouksessa, jossa käsitellään lukuvuoden 2013-2014
henkilöstötilannetta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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17 § SOPIMUS YHTEISESTÄ SUOMENKIELISESTÄ KOULUTOIMESTA
LAPINJÄRVEN JA MYRSKYLÄN KESKEN (LIITE)

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkai-
nen ja tekninen johtaja Hannu Niemi ovat yhdessä Myrskylän kunnanjohtaja
Jouko Asujan ja kasvatusjohtaja Sari Keskisen kanssa keskustelleet yhtei-
sestä koulusopimuksesta. Koulusopimus koskee vuosiluokkien 7-9 opetusta
Porlammin yläasteella.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sopimuksen liitteen mu-
kaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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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

10, 14, 15, 16

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

11, 12, 13, 17

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 Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

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


