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Paikka Kultturitalo Orrela

Aika 23.06.2015  klo 18.00 – 19.00

Saapuvilla olleet jäsenet

Sippola Eija
Simpura Kari
Alanko Mirva
Erlands Kaj
Harjula Irma
Panttila Eliisa
Sievi-Korte Tero
Tamsi Sakari
Tamsi Satu
Robinson Nina
Suominen Harri
Harjunpää Markku

puheenjohtaja, klo 14.00 – 19.00
varapuheenjohtaja, klo 14.00 – 19.00
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen, klo 14.00 – 19.00
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
Närpiön edustaja
Kaskisten edustaja
varajäsen (Sievi-Korte)

Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka
Kiviluoma Jarmo
Niemi Pauliina
Kittilä Leena

Rossi Aki
Simelius Paula

kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa
kunnanhallituksen edustaja
sivistysjohtaja, esittelijä, klo 14.00 – 19.00
varhaiskasvatusjohtaja, klo 14.00 - 15.00,
18.00 - 19.00
kirjastonjohtaja klo 15.00 – 19.00
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työjärjestys

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin.

Asiat §:t 44 - 48

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjantarkastus to 25.6.2015

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eliisa Panttila ja Markku Harjunpää

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Eija Sippola
puheenjohtaja

Paula Simelius
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 25.6.2015

Eliisa Panttila Markku Harjunpää

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Kulttuuritalo Orrelassa 29.6.2015

Paula Simelius, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 06.05.2015 32 §

Ryhmäperhepäivähoitajan toimen vakinainen täyttäminen, Perälän ryhmis

Dnro D/124/01.01.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot:  varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Perälän ryhmis on aloittanut toimintansa lokakuussa 2008. Ryhmiksessä
on alunperin ollut hoidossa kahdeksan alle kouluikäistä lasta ja kaksi kou-
lulaista/eskarilaista. Ryhmiksessä on lasten hoitoaikojen vuoksi ollut kolme
työntekijää, joista yksi on jo pidempään tehnyt osa-aikatyötä, ja siirtyy ko-
konaan osa-aikaeläkkeelle.

Syksystä 2013 lukien hoidontarve Perälän kylässä on lisääntynyt, niin että
hoidossa on ollut keskimäärin 12 lasta päivittäin. Ryhmikseen on palkattu
lisätyövoimaa lasten määrän lisääntyessä.
Tällä hetkellä Perälän ryhmiksessä on kirjoilla 15 lasta, joista neljä on es-
karilaista tai koululaista.
Päivähoidontarve Perälässä jatkuu nykyisellään myös syksyllä 2015.
Kolmannen ryhmäperhepäivähoitajan tarve yksikössä jatkuu, joten määrä-
aikaisesti hoidettu toimi voitaisiin täyttää vakinaisesti.

Ryhmiksen kasvattajien ja lasten välisessä suhdeluvussa noudatetaan
perhepäivähoidon mitoitusta 1:4, viidentenä lapsena voi olla eskarilainen
tai koululainen.
Kun ryhmiksessä hoidetaan samanaikaisesti 12 lasta, tulee yhdellä työnte-
kijällä olla vähintään lähihoitajan tms. pätevyys.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle että
Perälän ryhmikseen perustetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimi, ja että se
voidaan täyttää vakituisesti 1.8.2015 lukien.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Khall 112 §
11.5.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa sivistystoimelle luvan palkata ryhmäperhe-

päivähoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2015 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Sivistysltk
9.6.2015 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650

sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 06.05.2015 32 §

Sivistysltk Ryhmäperhepäivähoitajan toimi, alkusijoituspaikka Perälän ryhmis, on ollut
haettavana 2.6.2015 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu MOL:ssa, pai-
kallislehti Tejukassa, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla.

Kunnanhallitus on myöntänyt luvan täyttämiseen 11.5.2015 § 112.

Määräaikaan 2.6.2015 mennessä tointa hakivat seuraavat henkilöt:

Ala-Heikkilä Jonna
Kaari Leena
Karhu Laura
Keski-Lusa Marina
Lehto Tiia
Kykkänen Niina
Pakkanen Tarja
Perkiö Minna
Samppala Piritta
Tamsi Elina
Tavasti Elina
Tuunainen Sirpa
Vesala Sanna
Viljanen Jaana
Yli-Rahnasto Salla-Maija

Lisäksi tuli yksi hakemus myöhässä, joten sitä ei huomioida.

Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokouksessa, ja alkuperäiset hakemus-
asiakirjat on nähtävillä kokouksessa ja haastattelutilaisuudessa.

Valmistelija esitys: Esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouk-
sessa.

Haastattelut suoritetaan ma  22.6.2015 kulttuuritalo Orrelassa, alkaen klo
14.

Haastattelijoina toimivat lautakunta, sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
sekä ryhmäperhepäivähoidonohjaaja.

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat:

Lehto Tiia
Perkiö Minna
Samppala Piritta
Yli-Rahnasto Salla-Maija
Tamsi Elina

Päätös: Hyväksyttiin. Haastattelut suoritetaan ti 23.6.2015 alkaen klo
14.00. Lisäksi lautakunta totesi, että haastatteluun kutsuttavista Lehto ja
Samppala on haastateltu 12.5.2015 lastenhoitajan toimien täyttämisessä,
joten heidän haastattelunsa on voimassa.
_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 06.05.2015 32 §

Sivistysltk Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
23.6.2015 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Haastattelut suoritettiin ti 23.6.2015, haastattelijoina pj Eija Sippola,
varapj Kari Simpura, jäsen Irma Harjula, sivistysjohtaja Pauliina
Niemi, varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä sekä ryhmäperhepäivä-
hoidonohjaaja Heidi Kiviharju.

Haastatteluun kutsutuista Elina Tamsi ilmoitti, että ei saavu haastat-
teluun.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee ryhmäperhepäivähoitajan toi-
meen (Perälän ryhmis) Piritta Samppalan ja varalle Minna Perkiön
1.8.2015 lukien.

Päätös: Sivistyslautakunta valitsi ryhmäperhepäivähoitajan toimeen
(Perälän ryhmis) Piritta Samppalan ja varalle Minna Perkiön
1.8.2015 lukien. Toimeen valitun on toimitettava lääkärintodistus,
sekä rikosrekisteriote, koeaika 4 kuukautta.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta varhaiskasvatusjohtajaa.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 25.03.2015 12 §

Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimen täyttäminen

Dnro D/89/01.01.01.01/2015

Valmistelija/lisätiedot:  Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. (040-126 3278) sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Teuvan kunnankirjaston henkilökunta on tällä hetkellä johtaja sekä neljä
kirjastovirkailijaa. Virkailijoista kaksi on vakituisia täysiaikaisia sekä kaksi
osa-aikaista, joista toinen vakituinen ja toinen määräaikainen. Yhteensä
henkilötyövuosia on 4,0.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuosituksissa tode-
taan, että ”laadukkaita palveluja pystytään varmimmin tuottamaan ja jatku-
vasti kehittämään, jos henkilöstömäärä on vähintään 0,8 – 1 henkilötyö-
vuotta / 1000 asukasta.” Teuvalla luku on nyt 0,71.

1.9.2015 jää eläkkeelle vakituisessa täysiaikaisessa toimessa ollut kirjas-
tovirkailija. On ensiarvoisen tärkeää, että kirjasto saa palkata uuden kirjas-
tovirkailijan eläkkeelle siirtyneen tilalle. Ilman uutta virkailijaa henkilöstö-
määrä olisi noin 0,5 htv / 1000 asukasta. Tämä määrä koulutettua henki-
löstöä olisi riittämätön ylläpitämään nykyistä palvelun tasoa.

Uuden virkailijan toimenkuvaan kuuluisi mm. kirjavinkkaus Teuvan alakou-
lulaisille. Vinkkaus on erityisosaamista vaativa tehtävä, ja se on jäänyt pois
kirjaston palvelutarjonnasta, kun sitä hoitanut virkailija siirtyi eläkkeelle ke-
väällä 2014. Lisäksi uusi virkailija ottaisi laajemman vastuun koulujen ja
varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksel-
le lupapyynnön, että kirjastovirkailijan avoimeksi jäävään toimeen saa ha-
kea avoimella haulla uutta kirjastoammattilaista. Sivistyslautakunta määrit-
telee myöhemmin tarkemmat kelpoisuusehdot. Toimi täytettäisiin 1.9.2015
alkaen.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Keskustelun kuluessa valmistelija teki tarkennetun esityksen seuraavas-
ti:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lupapyynnön, että
kirjastovirkailijan toimen voi julistaa auki vakinaista täyttämistä varten
1.9.2015 lukien.

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

 Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 25.03.2015 12 §

Khall 20.4.2015 § 97

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös:  Hyväksyttiin.
_________

Sivistysltk 9.6.2015 Valmistelija/lisätiedot:  Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. (040-126 3278) sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi

Kirjastovirkailijan toimi on ollut haettavana ajalla 4.5. – 29.5.2015. Ilmoitus
on julkaistu kunnan nettisivuilla, Mol:ssa ja  kirjastot.fi/ammattikalenteri.

 Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 38 hakemusta, joista 28 pätevää:

 Aho Kati
 Borén Helmi
 Heikkilä Maria
 Hiltunen Minna
 Hukkanen Sari
 Jalonen Elina
 Järvelä Juha
 Järviluoma Marika
 Järviniemi-Hemminki Heli
 Karlström Nina
 Keskitalo Merja
 Kiviluoma Marika
 Koivuluoma Maria
 Koivisto Kati
 Koivumäki Janne
 Korkea-Aho Taina
 Kuorikoski Henna
 Kyllönen Heini
 Lehtonen Helena
 Lukkarinen Ossi
 Matinolli Eeva-Liisa
 Meriö Elina
 Mäkelä Anita
 Mäki-Kala Mirka
 Nevala Anna-Kaisa
 Niska Marja
 Ojala Heidi
 Pehkonen Pekka
 Pitkäranta Maarit
 Saarijärvi Jonna
 Salmela Kari
 Seppälä Johanna
 Sulosalmi Laura
 Tapola Noora
 Tossavainen Oula
 Tuomola Kaarina
 Uusimäki Henna
 Venäläinen Seija
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 25.03.2015 12 §

 Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokouksessa ja alkuperäiset hakuasiakir-
jat on nähtävillä kokouksessa.

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Esitys haastatteluihin kutsuttavista esitetään kokouksessa.

 Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat:

 Pehkonen Pekka
 Heikkilä Maria
 Hukkanen Sari
 Niska Marja
 Kuorikoski Henna
 Koivisto Kati
 Saarijärvi Jonna
 Koivuluoma Maria

 Haastattelut suoritetaan Kulttuuritalo Orrelassa ti 23.6.2015 alkaen klo
15.00, haastattelijoina toimivat sivistyslautakunta, kirjastonjohtaja ja sivis-
tysjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

 Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

Sivistysltk
23.6.2015 Valmistelija/lisätiedot:  Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. 040-126 3278 sähköposti:

etunimi.sukunimi@teuva.fi

Haastattelut suoritettiin ti 23.6.2015, haastattelijoina pj Eija Sippola, varapj
Kari Simpura, jäsen Irma Harjula, sivistysjohtaja Pauliina Niemi sekä kirjas-
tonjohtaja Aki Rossi.

Haastetteluun kutsutuista Sari Hukkanen ilmoitti, että ei saavu haastatte-
luun.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee kirjastovirkailijan toimeen Marja Nis-
kan ja varalle Jonna Saarijärven 1.9.2015 lukien.

Päätös: Sivistyslautakunta valitsi kirjastovirkailijan toimeen Marja Niskan ja
varalle Jonna Saarijärven 1.9.2015 lukien. Toimeen valitun on toimitettava
lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, koeaika 4 kuukautta.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtajaa.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 23.06.2015 46 §

Oikaisuvaatimus/selvityspyyntö koskien lastenhoitajan toimien (2 kpl) täyttämistä 6.8.2015

Dnro D/189/12.00.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot:  varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk § Seppo Järvelä on 31.5.2015 päivätyllä ja 8.6.2015 saapuneella kirjeellä
tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien lastenhoitajan toimien (2 kpl) täyttämis-
tä, pyytäen selvitystä siitä, mitkä ovat olleet perusteet valittaessa hakijoita
haastatteluihin, sekä onko haastatteluun kutsutuilla lähihoitajan tutkinto
(lapset ja nuoret), tai siihen rinnastettava koulutus.
Seppo Järvelän oikaisuvaatimus esillä kokouksessa.

Lastenhoitajan paikat olivat haettavissa 30.4.2015 klo 12.00 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu MOL:ssa, Ilkassa, Pohjalaisessa, kunnan ilmoi-
tustaululla sekä kunnan www-sivuilla.
Hakuilmoituksen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-
ehdoista annetun lain (272/2005) mukaan.

Määräaikaan mennessä toimeen saapui 31 hakemusta. Hakijoista 23 oli
lähihoitajan, päivähoitajan tai lastenohjaajan koulutus.
Lähihoitajakoulutuksen suuntautumisvaihtoehto ei ilmennyt kolmen hakijan
hakemuksesta.

Haastatteluun valitessa huomioitiin koulutus ja työkokemus lasten parissa.
Lisäarvoa haastatteluun kutsutuille katsottiin olevan myös aikaisemmasta
työskentelystä esiopetusikäisten lasten parissa.
Haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista kahden osalla haastatte-
lutilanteessa ilmeni, että heillä ei ollut lähihoitajaopinnoissaan lapset ja
nuoret suuntautumisvaihtoehtoa.

Haastattelut suoritettiin 12.5.2015, haastattelijoina pj Eija Sippola,   sivistys-
johtaja Pauliina Niemi, jäsen Irma Harjula, varhaiskasvatusjohtaja
Leena Kittilä, sekä ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja Heidi Kiviharju.

Vaikka haastatteluun kutsutaan vain osa hakijoista, ovat kaikki paikkaa ha-
keneet edelleen mukana varsinaista valintaa tehtäessä.
Valinta kohdistui henkilöihin, joista toisella on päivähoitajan koulutus, ja
toisella lähihoitajakoulutus suuntautumisvaihtoehdolla lapset ja nuoret.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta toteaa, että hakijoita haastattelui-
hin valittaessa on huomioitu koulutus ja aikaisempi työkokemus lasten pa-
rissa.
Vaikka haastattelutilanteessa on ilmennyt, että kaikilla haastateltavilla ei
lapset ja nuoret suuntautumisvaihtoehtoa ole ollut, on valinta silti kohdistu-
nut henkilöihin joilla asianmukainen koulutus on.

Sivistyslautakunta toteaakin, että oikaisuvaatimus on aiheeton, mutta jat-
kossa jo hakuilmoituksessa tarkemmin määritellään mikä suuntautumis-
vaihtoehto lähihoitajilta vaaditaan.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 23.06.2015 46 §

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Keskustelun kuluessa valmistelija teki tarkennetun esityksen:

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta toteaa, että hakijoita haastattelui-
hin valittaessa on huomioitu koulutus ja aikaisempi työkokemus lasten pa-
rissa ja jättää oikaisuvaatimuksen muuten tutkimatta.
Vaikka haastattelutilanteessa on ilmennyt, että kaikilla haastateltavilla ei
lapset ja nuoret suuntautumisvaihtoehtoa ole ollut, on valinta silti kohdistu-
nut henkilöihin joilla asianmukainen koulutus on.

Sivistyslautakunta toteaakin, että oikaisuvaatimus on aiheeton, mutta jat-
kossa jo hakuilmoituksessa tarkemmin määritellään mikä suuntautumis-
vaihtoehto lähihoitajilta vaaditaan.

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan tarkennetun
esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin tarkennettu esitys.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta varhaiskasvatusjohtajaa.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 23.06.2015 47 §

Koulukuljetus Teuva - Horonkylä lv 2015 - 2016

Dnro D/190/12.00.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja  Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Ely-keskus on päättänyt vähentää vakiovuoroja Etelä-Pohjanmaalla kannat-
tamattomina. Yksi ensi syksystä lakkautettavista vakiovuoroista on Teuvalla
tärkeänä koulukyyditysreittinä toiminut Teuvan kirkonkylä-Horonkylä reitti
klo 14.55. Yhtenäiskoululla on yhteensä 17 lasta ja nuorta, jotka tarvitsevat
reitille kuljetuksen ensi lukuvuonna.  Tästä syystä sivistystoimi on lähettänyt
10.6.2015 tarjouspyynnön paikallisille kuljetusyrittäjille kyseisestä 17 kilo-
metrin matkasta lukuvuodelle 2015-2016 . Viimeiseen tarjouspäivään men-
nessä reitille on tullut vain yksi tarjous (esitellään kokouksessa). Kyseisen
reitin hinnaksi tulee tarjouksen perusteella koko lukuvuodeksi n. 18 600 eu-
roa, alv 0 %

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetusreitin Teuva-Horonkylä
ainoan tarjouksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 23.06.2015 48 §

Muut asiat 23.6.2015

Dnro D/191/12.00.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja  Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on ke 19.8.2015 klo 18.00.

D: 191/2015§ 48, SIVLTK 23.6.2015 18:00 Sivu 12

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 47 - 48

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

Pykälät: 44 - 45

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

XX

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan sivistyslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 51, 64700 TEUVA
sähköposti: kunta@teuva.fi
fax (06) 267 1070

Pykälät: 44 - 45

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

46 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

XX ___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
- asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäynti-
maksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän vir-
ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä-
tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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