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Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Kosti Kuusisto

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Leila Törmä
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Pöytäkirjan tarkastus
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Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua lautakunnan kokouksiin
Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017
Kihniön kunnan koulukuljetusoppaan päivittäminen
Liittyminen Kuntahankintojen puitesopimukseen koskien koulu- ja askartelutarvikkeita
2018-2021
Peruskoulun täytettävät virat ja tehtävät
Lehtorin viran perustaminen perusopetukseen
Valinnaisaineiden opetussuunnitelman hyväksyminen
Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen
Talousarvion toteumaraportti 01.01. – 31.01.2018
Ilmoitusasiat

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua lautakunnan kokouksiin
Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä.
Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on
annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan
asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai
liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja
nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten
osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.
Nuorisovaltuuston muodostamista on valmisteltu Kihniössä syksyn 2017 aikana.
Yhtenäiskoululla on pidetty vapaa -aikaohjaajan toimesta yhtenäiskoulun
henkilöstön tuella asiasta tiedotustilaisuus. Nuva ry:n edustaja kävi esittelemässä
nuorisovaltuuston toimintaa koulussa nuorille ja Puumilassa päättäjille ja
peruskoulun jo päättäneille nuorille. Vapaa-ajanohjaaja ja kuraattori järjestivät
yhtenäiskoululla ideariihen, jossa yhtenäiskoulun oppilaat pääsivät ideoimaan
nuorisovaltuuston toimintaa. Tilaisuudessa pyydettiin Nuva -toiminnasta
kiinnostuneita oppilaita ilmoittautumaan.
Kunnanhallitus asetti Kihniön nuorisovaltuuston kokouksessaan 19.02.2018 ja
nimesi siihen kuusi jäsentä.
Nuorisovaltuusto
on
järjestäytymiskokouksessaan
21.02.2018
valinnut
keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan Roosa
Markkolan.
Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden
henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Roosa Markkola tai häntä
edustava varajäsen voi osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Sltk 8 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017
Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta.
Liitteenä nro 1 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017.
Esityslistan liitteet:
Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2017, liite 1

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen
vuodelta 2017.

Sltk 9 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kihniön kunnan koulukuljetusoppaan hyväksyminen
Sivistyslautakunta asetti kokouksessaan 8.11.2017 toimikunnan valmistelemaan
Kihniön kunnan koulukuljetusoppaan päivittämistä. Toimikuntaan valittiin jäseneksi
Leila Törmä, Silja Oksanen, Hannu Koivistoinen ja Matti Sillanpää. Toimikunnan
puheenjohtajaksi valittiin Leila Törmä. Koulukuljetusopas tulee päivittää määräajoin
vastaamaan kunnan koulukuljetusten tilannetta ja tulevaisuutta.
Esityslistan liitteet:
Päivitetty koulukuljetusopas 2018, liite 2

Esitteljä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy toimikunnan päivittämän koulukuljetusoppaan liitteen 2
mukaisena.

Sltk 10 §

Päätös:
Sivistyslautakunta keskusteli
kannanoton pohjalta.

asiasta

mm.

Kihniön

vanhempainyhdistyksen

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

11 §

07.03.2018

6

Liittyminen Kuntahankintojen puitesopimukseen koskien koulu- ja
askartelutarvikkeita 2018-2021
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankinta-yksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja siksi
toiminnassa panostetaan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä yhteistyötä
kuntien ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla osaamista
ulkoa.
KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelumaksut ovat keskimäärin
1 – 1,5 % ja kaikille samat. Tavoitteena on toiminnan vakiintuessa ja sopimuskannan kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. Liitteenä nro 3 on
luonnos puitesopimuksesta, joka koskee koulu- ja askartelutarvikehankintoja.
Kihniön kunnalla on ollut hankintasopimus koulu- ja askartelutarvikkeista edelliselläkin kaudella Kuntahankintojen kautta kilpailutuksen mukaisesti. Toimittajana oli
Staples. Uuden kilpailutuksen on voittanut edelleen Staples.
Esityslistan liitteet
Puitesopimus (liite 3)

Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n koulu- ja
askartelutarvikkeiden puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen
nro 3 mukaisena. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan puolesta.

Sltk 11 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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12 § Peruskoulun täytettävät virat ja tehtävät
Uuden opetussuunnitelman myötä käsityön opetus muuttui. Jako tekniseen ja
tekstiilityöhön poistui. Yhtenäiskoululla on tarvetta myös musiikin opettajalle. Ensi
lukuvuodelle 2018-2019 on tarve hakea edelleen musiikin ja käsityön tuntiopettajaa.
Yhtenäiskoulun biologian ja maantiedon lehtori on opintovapaalla 30.8.2019
saakka. Biologian ja maantiedon lehtorin virkaan haetaan sijaista.
Englannin lehtori on eläköitynyt. Perusopetuksen yhteisen englannin lehtorin virka
tulee laittaa auki toistaiseksi voimassaolevana.
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten
opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön
valinnasta.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään
määräaikaisesti lukuvuodeksi 2018 - 2019 eli 01.08.2018 - 31.07.2019:
käsityön ja musiikin tuntiopettajan virka
biologian ja maantiedon lehtorin virka
toistaiseksi voimassaolevana 1.8.2018 alkaen
perusopetuksen yhteisen englannin lehtorin virka

Sltk 12 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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13 § Lehtorin viran perustaminen perusopetukseen

Yhtenäiskoulun fysiikan, kemian ja tietotekniikan lehtorin virka on ollut täytettynä
määräaikaisesti, koska opetustuntien riittävyys on ollut ja on edelleen epävarmaa.
Koska kyseisessä tehtävässä ollut opettaja eläköityy keväällä ja matematiikan
lehtorin virkaa hoitanut valittiin rehtoriksi, on tarkoituksenmukaista perustaa
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka ja valita siihen viranhaltija
toistaiseksi voimassaolevana. Samalla yhtenäiskoulun fysiikan, kemian ja
tietotekniikan lehtorin virka voidaan lakkauttaa.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
Kihniön kunnan perusopetukseen perustetaan matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin virka, ja että se täytetään toistaiseksi 01.08.2018 alkaen.
Kihniön kunnan perusopetuksen fysiikan, kemian ja tietotekniikan lehtorin virka
lakkautetaan 01.08.2018 lukien.

Sltk 13 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmat lukuvuonna 2018 - 2019
Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2018 – 2019 tarjottavien kurssien tarjotin on
valmistunut ja kurssien opetussuunnitelmat ovat kirjattuna liitteessä nro 4.
Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja
arviointi.
Esityslistan liitteet:
Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2018-2019, liite 4

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 4 mukaiset valinnaiskurssien opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2018 – 2019.

Sltk 14 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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15 § Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi
Kihniön koulutoimen arviointisuunnitelman mukaan sivistyslautakunnalle tiedotetaan vuosittain oppilasmäärät, oppilasennusteet, opettajatilanne sekä opetusryhmien koko.
Kihniön kunnan oppilasennuste on koulutoimiston tekemässä tilastossa aina lukuvuoteen 2023 - 2024 asti. Samasta tilastosta selviävät nykyiset oppilasmäärät
luokittain (liite nro 5).
Luokanopettajat ja aineenopettajat ovat yhtä lukuun ottamatta päteviä.
Luokanopettajat ovat kaikki vakinaisia. Kaikki aineenopettajat ovat vakinaisia
lukuun ottamatta fysiikan, kemian ja tietotekniikan aineenopettajaa. Kahdella
aineenopettajalle on tällä hetkellä pitkäaikaiset sijaiset, jotka kummatkin ovat
päteviä. Yhdellä luokanopettajalla on tänä lukuvuotena sijainen, joka on
muodollisesti pätevä.
Laaja-alainen erityisopettaja keskittyy alempien luokkien oppilaiden puhe- ja
lukitaitojen harjaannuttamiseen. Hänellä on oma luokkatila yläkoululla.
Erityisopettaja on varannut myös esioppilaita varten tunteja tarpeen mukaan.
Erityisopetuksen pienryhmässä työskentelee erityisluokanopettaja. He kummatkin
ovat vakituisia ja päteviä tehtäviinsä.
Alakoulun puolella opetusryhmien koko vaihtelee välillä 14-20 oppilasta. Yläkoulun
puolella opetusryhmien koon vaihteluväli on 5-24.
Esityslistan liitteet:
Oppilasmäärät ja ennusteet, liite 5, toimitetaan kokouksessa
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset asiat tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 15 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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16 § Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä
Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma lastensuojelun
järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelmasta käytetään nimitystä lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma.
Lastensuojelulain 12 §:n mukaan "Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma,
joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (410/2015)
110 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.”
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudella tiedot:
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista;
3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on:
-

-

antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi
kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja
tarvittavista voimavaroista
toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien
edustajien kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen
kokemuksia ja näkemyksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon muut
Kihniön kunnan hyväksymät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvät asiakirjat.
Uusi lastensuojelulaki korostaa kaikissa palveluissa ennaltaehkäisevän työtavan
merkitystä. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin palvelutarpeisiin yksin, eivätkä myöskään kykene yksin
vähentämään lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on, että sosiaalityön lapsi- ja perhekohtaisen työn tarvetta olisi kunnassamme mahdollisimman vähän. Päävastuu
lapsista on lasten omilla vanhemmilla.
Yhteiskunnan palveluiden tulee tukea lapsiperheitä siten, että he selviytyvät hoitoja kasvatusvastuustaan lapsen ikätason ja tarpeiden edellyttämällä tavalla. Mikäli
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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vanhemmat eivät selviydy lasten hoito- ja kasvatusvastuusta tarvitaan perheen
tueksi sosiaalityön tekemää lastensuojelua.
Aiempi Kihniön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-2017
on hyväksytty perusturvalautakunnassa 27.11.2014 ja kunnanhallituksessa
26.01.2015.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää päivittää Kihniön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja asettaa päivittämiseen työryhmän.

Sltk. 16 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja valitsi
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyöryhmään seuraavat jäsenet
Leila Törmä
Katri Toivonen
Kirsi Kilic
Kati Yli-Kärkelä
Sari Piirtola
Jyrki Järventausta
Pirjo-Riitta Lehtinen
Tanja Kuusisto
Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Leila Törmä.
Jaana Rahkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Talousarvion toteutumaraportti 31.01.2018
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 6,5 ja tulojen toteutumaprosentti on 7,5.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.01.2018 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 17 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/49/221/2016, Perusopetuslaissa
tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 ohjaustuntien laskennallista
määrää koskeva oikaisu.

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM 52/221/2016, Päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden
sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän
rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2017.

-

Aluehallintovirasto, LSSAVI/6358/2017, Päätös avustuksen myöntämisestä
varhaiskasvatuksen Rehaa rehdisti, touhua tomerasti – hankkeelle. Avustusta
myönnetty 20.000 euroa.

-

Kuntaliitto, 4.1.2018, yleiskirje 29/2017: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen
perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2018

-

Opetushallitus, OPH-55-2018, 12.01.2018: Ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa

-

Kirjaston tilastot 2015-2017

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.01.2018 – 28.02.2018

-

Lautakunta keskusteli koulun aloitusajasta. Kihniön vanhempainyhdistys teetti
viime vuonna kyselyn koulun aloitusajasta. Kyselyyn vastanneista n. 50 %
kannatti koulun aloittamista klo 8 ja n. 50 % kannatti koulun aloittamista klo 9.
Lautakunta päätti pyytää yhdistykseltä tarkemman selvityksen kyselyn tuloksista.

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 18 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kihniön sivistyslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
___________________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 9, 13, 15, 17, 18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 8, 10, 11, 12, 14, 16
HvaL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kihniön sivistyslautakunta, Kihniöntie 41, 39820 KIHNIÖ
sähköposti kihnio@kihnio.fi
Pykälät 8, 10, 11, 12, 14, 16
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
___________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen
Valitusviranomainen:
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen klo 16:15.
________________________________________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________________________
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
_________________________________________________________________________________
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois- sa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
__________________________________________________________________________________
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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