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§ 51
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Kokouksen työjärjestystä päätettiin muuttaa niin että § 69 käsitellään ennen § 68.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
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§ 52
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 21.5.2021. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana maanantaina 24.5.2021. Tarkistettu pöytäkirja julkaistaan
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Kuitunen ja Kaija Koskinen.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 18,19.02.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 53, 21.05.2021
§ 53
Aluehallintoviraston selvitys- ja lausuntopyyntö ISAVI/8726/2020
KNGDno-2021-85
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 19.02.2021, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta sekä
asiaan liittyviltä viranhaltijoilta ja työntekijöiltä selvitystä ja lausuntoa
varhaiskasvatuksen yksikön toteuttamaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
littyen, koska toimintaan osallistuvan lapsen huoltaja on tehnyt yksikön toiminnasta
kantelun. Asiaan liittyvät asiakirjat on oheistettu liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Simo Hokkanen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan asiaa koskevan selvityksen
ja lausunnon sekä lähettää sen ja muut asiaan liittyvät lausunnot edelleen Itä-Suomen
aluehallintovirastoon.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä osallisuusjäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 1 kohdassa tarkoitetun
osallisuusjääviyden perusteella. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on
asianosainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Päätös_ISAVI_8726_2020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, GDPR
Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta sekä
asiaan liittyviltä viranhaltijoilta ja työntekijöiltä selvitystä ja lausuntoa
varhaiskasvatuksen yksikön toteuttamaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
littyen, koska toimintaan osallistuvan lapsen huoltaja on tehnyt yksikön toiminnasta
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on kantelun. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
19.2.2021 § 18 ja lähettänyt pyydetyt asiakirjat aluehallintovirastoon.
Aluehallintovirasto on käsitellyt asian ja antanut siitä päätöksen 30.4.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä osallisuusjäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Merkittiin tiedoksi.
Esteellisyys
Mika Huovinen
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 25,19.03.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 54, 21.05.2021
§ 54
Oppivelvollisuuden laajenemisen edellyttämät toimenpiteet
KNGDno-2021-127
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 19.03.2021, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan
1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo
1.1.2021.
Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin
nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen
päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia
perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.
Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata oppivelvollisen hakeutumista
perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä. Ohjauksen
painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ura- ja
työelämätaitojen kehittyminen.
Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on valvoa, että jokainen oppilas hakeutuu
yhteishaussa oppivelvollisuuskoulutukseen. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa
yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjän velvollisuutena on jatko-ohjata oppilasta
hakeutumaan koulutuksen jatkuvan haun kautta.
Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen
aloittaa opintonsa seuraavassa oppilaitoksessa. Tällöin ohjaus- ja valvontavastuu
siirtyy seuraavalle koulutuksen järjestäjälle.
Jos oppilas ei ota vastaan opiskelupaikkaa tai aloita opintoja perusopetuksen jälkeen,
perusopetuksen järjestäjä ilmoittaa asiasta asuinkunnalle sekä oppivelvollisen
huoltajalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, jolloin
perusopetuksen ohjaus- ja valvontavastuu päättyy niiden oppilaiden kohdalla, jotka
ovat vielä ilman koulutuspaikkaa.
Ohjaus- ja valvontavastuussa olevalla opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä sekä
kunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada näiden tehtävien
toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Näitä välttämättömiä tietoja ovat tiedot
oppivelvollisen hakeutumisesta, opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan
vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta ja keskeyttämistä sekä
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä.
Opetushallitus kehittää oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelun Valpas.
Palvelun kautta opetuksen järjestäjä voi seurata oppivelvollisen hakeutumisen ja
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opiskeluoikeuden tilannetta, maksuttomuuteen vaikuttavia tietoja, oppivelvollisuuden
mahdollisia keskeytyksiä sekä tehdä tarvittaessa ilmoituksen seuraavalle toimijalle
vastuuketjussa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi valmistelee
oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät toimenpiteet kuluvan kevään aikana siten,
että oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta- ja ohjausvastuuseen liittyvät uudet
läkisääteiset tehtävät esitetään edelleen kirjattaviksi hallintosääntöön, että
oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämiin tehtäviin nimetään tai
rekrytoidaan henkilöt ja että heidän tehtävänkuvansa joko laaditaan tai päivitetään
tarpeellisilta osin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 54
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää oppivelvollisuuslain mukaisen valvonta- ja
ohjausvelvoitteen toteuttamista kunnissa sekä edelleen uusien tehtävien
sisällyttämistä viranhaltijoiden tai työsopimussuhteisten työntekijöiden tehtäviin. Osa
tehtävistä edellyttää julkisen vallan käyttämistä, joten ne tulee määritellä
hallintosäännössä ja edelleen nimetä niistä vastaava toimielin tai viranhaltija. Kyseiset
tehtävät sisältyvät oppivelvollisuuslain pykäliin 7, 15, 17, 19, 20 ja 21 ja niissä on kyse
oppivelvollisuuden keskeyttämisestä, opiskelupaikan osoittamista, opintojen
maksuttomuuden pidentämisestä sekä matka- ja majoituskorvauksesta
Kangasniemen kunnan järjestämien opintojen osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että sivistys- ja
hyvinvointijohtaja nimetään hallintosäännössä viranhaltijaksi, joka
vastaa oppivelvollisuuslain pykälissä 7, 15, 17, 19, 20 ja 21 määritellyistä tehtävistä
koskien oppivelvollisuuden keskeyttämisestä ja opiskelupaikan osoittamista
sekä opintojen maksuttomuuden pidentämisestä ja matka- ja majoituskorvauksesta
Kangasniemen kunnan järjestämien opintojen osalta.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Mika Huovinen
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 25,19.03.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 55, 21.05.2021
§ 55
Oppivelvollisuuden laajentaminen / Valpas-palvelun käyttöoikeudet
KNGDno-2021-127
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 19.03.2021, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan
1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo
1.1.2021.
Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin
nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen
päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia
perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.
Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata oppivelvollisen hakeutumista
perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä. Ohjauksen
painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ura- ja
työelämätaitojen kehittyminen.
Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on valvoa, että jokainen oppilas hakeutuu
yhteishaussa oppivelvollisuuskoulutukseen. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa
yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjän velvollisuutena on jatko-ohjata oppilasta
hakeutumaan koulutuksen jatkuvan haun kautta.
Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen
aloittaa opintonsa seuraavassa oppilaitoksessa. Tällöin ohjaus- ja valvontavastuu
siirtyy seuraavalle koulutuksen järjestäjälle.
Jos oppilas ei ota vastaan opiskelupaikkaa tai aloita opintoja perusopetuksen jälkeen,
perusopetuksen järjestäjä ilmoittaa asiasta asuinkunnalle sekä oppivelvollisen
huoltajalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, jolloin
perusopetuksen ohjaus- ja valvontavastuu päättyy niiden oppilaiden kohdalla, jotka
ovat vielä ilman koulutuspaikkaa.
Ohjaus- ja valvontavastuussa olevalla opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä sekä
kunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada näiden tehtävien
toteuttamiseksi välttämättömät tiedot. Näitä välttämättömiä tietoja ovat tiedot
oppivelvollisen hakeutumisesta, opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan
vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta ja keskeyttämistä sekä
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä.
Opetushallitus kehittää oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelun Valpas.
Palvelun kautta opetuksen järjestäjä voi seurata oppivelvollisen hakeutumisen ja
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opiskeluoikeuden tilannetta, maksuttomuuteen vaikuttavia tietoja, oppivelvollisuuden
mahdollisia keskeytyksiä sekä tehdä tarvittaessa ilmoituksen seuraavalle toimijalle
vastuuketjussa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi valmistelee
oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät toimenpiteet kuluvan kevään aikana siten,
että oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta- ja ohjausvastuuseen liittyvät uudet
läkisääteiset tehtävät esitetään edelleen kirjattaviksi hallintosääntöön, että
oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämiin tehtäviin nimetään tai
rekrytoidaan henkilöt ja että heidän tehtävänkuvansa joko laaditaan tai päivitetään
tarpeellisilta osin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas on uusi sähköinen palvelu,
jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko
oppivelvollisuusiän ajan. Opetushallitus rakentaa palvelun virkailijan Opintopolku -
kokonaisuuden yhteyteen. Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat
pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen,
opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi
tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon
oppivelvollisuuden keskeyttämisestä.
1) Koulutuksen järjestäjän toiminnallisuudet:
1. Hakeutumisen valvonta: Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 11§ mukainen
perusopetuksen päättävien oppilaiden ja nivelvaiheen[1] opiskelijoiden
hakeutumisen, paikan vastaanottamisen ja koulutuksen aloittamisen seuranta
palvelussa sekä ilmoitustoiminnallisuus kunnalle oppilaista/opiskelijoista, joilla ei
valvontavelvollisuuden päättyessä ole opiskelupaikkaa.
2. Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta: Oppivelvollisuuslain 1214/2020 13§
mukainen arviointi rekisteritietojen perusteella siitä, onko eroavalla tai
eronneeksi katsottavalla oppivelvollisuusikäisellä opiskelijalla toista
opiskelupaikkaa sekä ilmoitustoiminnallisuus asuinkunnalle ilman toista
opiskelupaikkaa eronneeksi katsotuista opiskelijoista.
3. Koulutuksen maksuttomuuteen vaikuttavien taustatietojen tarkistus:
Koulutuksen järjestäjä tarvitsee Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16§ tehtävään
tietoa nivelvaiheen ja toisen asteen opiskelupaikan vastaanottaneen oppijan
aiemmista opiskeluoikeuksista sekä oppivelvollisuusrekisteriin tallennetuista
tiedoista, jotta koulutuksenjärjestäjä voi määrittää onko koulutukseen
hyväksytyllä oppijalla oikeus maksuttomaan koulutukseen. Valpas-palvelu
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tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa opiskelijan koulutuksen maksuttomuuteen
/maksullisuuteen vaikuttavat tiedot.
[1] Nivelvaiheen opiskelijoilla tarkoitetaan perusopetuksen lisäopetuksen, lukioon
valmistavan koulutuksen, VALMA- ja TELMA-koulutuksen sekä aikuisten
perusopetuksen oppivelvollisuusikäisiä opiskelijoita.
Koulutuksen järjestäjän tulee valvontatehtäviänsä organisoidessa harkita, mikä on
tarpeellinen organisaatiotaso kullekin Valpas-käyttäjälle. Henkilötietorekistereihin
pääsyä myönnettäessä lähtökohtana tulee olla tietojen minimointiperiaate, eli
virkailijalla tulee olla pääsy vain sille organisaatiotasolle ja siihen tietokokonaisuuteen,
joka on välttämätön työtehtävien suorittamiseksi.
2) Asuinkunnan toiminnallisuudet Valpas-palvelussa
Kokonaisvaltainen näkymä oppilaitoksen ilmoittaman, kotiopetusoppilaan, Valpas-
palvelun löytämän tai asuinkunnan itsensä hakeman, ilman opiskelupaikkaa olevan
oppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja
oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin sekä oikeus tehdä kirjaukset
mahdollisten yleiseen oppivelvollisuuteen liittyvien keskeytymisten osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrittelee Valpas-palvelun käyttöoikeudet
Kangasniemen kunnassa seuraavasti:
1) Koulutuksen järjestäjä
VALPAS-koulutuksenjärjestäjä-pääkäyttäjä: palvelusuunnittelija, yläkoulun ja lukion
koulusihteeri
Käyttäjärooli annetaan henkilölle, joka toimii oppivelvollisuuden valvonnasta yleisesti
vastuussa olevana henkilönä koulutuksen järjestäjän organisaatiossa. Valpas-palvelun
osalta olennainen käyttöoikeus on organisaation Valpas-pääkäyttäjä. Valpas-
pääkäyttäjä on organisaation käyttäjähallinan lisäksi organisaation
yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään Valpas-palveluun liittyvät viestit
ja tiedotteet. On suositeltavaa, että koulutuksen järjestäjällä on vähintään kaksi
Valpas-pääkäyttäjää. Jos koulutuksen järjestäjän organisaatiossa työtehtävät on
organisoitu niin, että pääkäyttäjien lisäksi oppivelvollisuutta valvoo useampi virkailija,
koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjä hallinnoi Valpas-palvelun käyttöoikeuksia
myöntää virkailijoille alla lueteltuja käyttäjärooleja.
VALPAS-oppilaitos-perusasteen hakeutumisen valvonta: yläkoulun ja lukion rehtori,
opinto-ohjaaja
Tämä käyttäjärooli myönnetään henkilöille, jotka valvovat Oppivelvollisuuslain 1214
/2020 11§ mukaisesti perusopetuksen päättävien oppilaitten hakeutumista, paikan
vastaanottamista ja opiskelun aloittamista toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin
Valpas-palvelussa (toiminnallisuus 1). Käyttöoikeudella ei pääse muihin nivelvaiheen
tai toisen asteen valvontatoiminnallisuuksiin. Jos virkailijalla on samassa
oppilaitoksessa valvottavana sekä perusasteen päättävien että nivelvaiheen
opiskelijoita, käyttäjä ei tarvitse kahta erillistä käyttöoikeutta, vaan pelkkä nivelvaiheen
käyttöoikeus riittää myös perusasteen päättävien tietojen näkemiseen.
VALPAS-oppilaitos-toisen asteen valvonta: yläkoulun ja lukion rehtori, opinto-ohjaaja
Tämä käyttäjärooli myönnetään toisen asteen opiskelijoiden valvonnasta vastaaville
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henkilöille. Virkailijalla on pääsy Valpas-palvelussa seuraaviin toiminnallisuuksiin:
Oppivelvollisuuslain 1214/2020 13§ valvontatehtävän mukaisesti tarkistaa, voidaanko
oppivelvollisen toisen asteen opiskelijan antaa erota tai katsoa hänet eronneeksi sekä
ilmoitustoiminnallisuus kunnalle oppivelvollisista opiskelijoista, jotka on katsottu
eronneeksi. Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16§ mukaisen oikeuden koulutuksen
maksuttomuuteen päättämiseen vaikuttavien taustatekijöiden tarkistamiseen muista
rekistereistä. Jos henkilöllä on samassa organisaatiossaan valvottavana sekä toisen
asteen että nivelvaiheen opiskelijoita, käyttäjä ei tarvitse kahta erillistä käyttöoikeutta,
vaan pelkkä nivelvaiheen käyttöoikeus riittää myös toisen asteen opiskelijoiden
tietojen näkemiseen.
2) Kangasniemen kunta
VALPAS-kunta-pääkäyttäjä: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, palvelusuunnittelija, yläkoulun
ja lukion koulusihteeri
Tämä käyttäjärooli myönnetään henkilöille, jotka toimivat oppivelvollisuuden
valvonnan vastuullisina virkailijoina asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§
mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niiden
oppivelvollisten, joilla ei ole opiskelupaikkaa, osalta. Valpas-palvelun osalta olennainen
käyttöoikeus on organisaation Valpas-pääkäyttäjä. Valpas-pääkäyttäjä on
organisaation käyttäjähallinan lisäksi organisaation yhteyshenkilö, jonka
sähköpostiin lähetetään Valpas-palveluun liittyvät viestit ja tiedotteet.
VALPAS-kunta-valvoja: nuoriso-ohjaaja
Tämä käyttäjärooli myönnetään henkilöille, jotka toimivat oppivelvollisuuden
valvontaa suorittavina virkailijoina asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§
mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niiden
oppivelvollisten osalta, joilla ei ole opiskelupaikkaa. Kunta-valvojalla on pääsy VALPAS-
palveluun kunnan valvontatoiminnallisuuksiin
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Mika Huovinen
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§ 56
Alakoulujen rehtorin viran hoitaminen
KNGDno-2021-207
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Alakoulujen rehtori Mikko Nislinille on myönnetty ero virastaan 1.6.2021 alkaen ja
rehtorin virka on parhaillaan haettavana siten, että tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen.
Ennen paikan täyttämistä on avoinna oleva rehtorin virka hoidettava aikavälillä 1.6. -
31.7.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina määräaikaisesti oman
toimensa ohella 31.7.2021 saakka. Koska järjestely toteutetaan oman toimen ohella,
Tarja Lahikainen-Kiuru toimii vararehtorina ja kouluvastaavana 31.7.2021 saakka ja
Titta Väyrynen toimii koulukohtaista lisää saavana luokanpettajana Beckerin koulussa
31.7.2021 saakka.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun
intressijääviyden perusteella,
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin
kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä
hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen
rehtorina oman toimensa ohella (Sivla 25.09.2020 § 80).
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Mika Huovinen
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§ 57
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 lukien
KNGDno-2021-152
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Forss
henna.forss@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan
korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta
perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40
prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy
ennallaan (10,7 prosenttia).
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta
edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta
lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman
lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Maksujen määräytymisen perusteet on esitetty seuraavassa taulukossa:
Tulorajat
Perheen
tulot
koko
hlö
2
3
4
5
6

Tuloraja €/kk

1.8.2020
2 136
2 756
3 129
3 502
3 874

Maksu alkaen 27 €
tulot vähintään

1.8.2021
2 798
3 610
4 099
4 588
5 075

1.8.2020
2 388
3 008
3 381
3 754
4 126

1.8.2021
3 050
3 862
4 351
4 840
5 327

Maksu 288€, jos
enemmän kuin
1.8.2020
4 823
5 443
5 816
6 189
6 561

1.8.2021
5 485
6 297
6 786
7 275
7 762

Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy uudet varhaiskasvatuksen maksut
otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, § 14,22.03.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 58, 21.05.2021
§ 58
Vakanssimuutos varhaiskasvatuksessa
KNGDno-2017-493
Kunnanvaltuusto, 22.03.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Vakanssiluettelo 1.4.2021 KV 22.3.2021.pdf
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.3.2021 esittää kunnanvaltuustolle, että
Kangasniemen kunnan voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti
1.4.2021 alkaen. Vakanssiluettelon päätettiin päivittää hallintosääntöä käsittelevän
pykälän kohdan 4. ja 5. poistamisesta aiheutuneet muutokset. Kunnanhallitus
kokoontuu 22.3.2021 ennen valtuuston kokousta käsittelemään poistamisesta
aiheutuneet muutokset, joten kunnanvaltuustolle lähetetään päivitetty
vakanssiluettelo heti hallituksen kokouksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Lopullinen päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan voimassa
olevat vakanssit vahvistetaan liitteen mukaisesti 1.4.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatuksessa on tarpeen muuttaa yksi ryhmäperhepäivähoitajan vakanssi
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi 1.8.2021 alkaen. Vakanssimuutos
kohdistuu Pirkko Luhangon työsopimussuhteiseen tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta muuttaa Pirkko Luhangon ryhmäperhepäivähoitajan
vakanssin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi 1.8.2021 alkaen.
Päätös
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 39,23.04.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 59, 21.05.2021
§ 59
Varhaiskasvatuksen henkilöstörekrytoinnit toimintakaudeksi 2021 – 2022
KNGDno-2021-197
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 23.04.2021, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OKM_537082.PDF
Varhaiskasvatukseen on saatu valtionerityisavustus määräaikaisen
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamiseksi toimintakaudeksi 2021 - 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää määräaikaisen
varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytoinnin toimintakaudeksi 2021 - 2022 ajalle
1.8.2021 - 31.7.2022. Määräaikaisuuden perusteena on hanketyö. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmän ja valtuuttaa sivistys- ja
hyvinvointijohtajan sekä varhaiskasvatusjohtajan tekemään rekrytoinnin edellyttämät
päätökset.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi edustajikseen haastatteluryhmään Simo
Hokkasen, Kaija Koskisen ja Hanna Eskelisen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö edellyttää lapsien ja hoitajien määrän
suhteuttamista siten, että lainsäädännössä määritelty henkilöstön määrä suhteessa
lapsiin toteutuu ja kunnassa tarpeellinen varhaiskasvatus eri muodoissaan toteutuu.
Varhaiskasvatukseen on tarpeen rekrytoida 1.8.2021 alkaen toimintakaudelle 2021 -
2022 yksi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi määräaikainen
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi tarvitaan yksi määrä- ja osa-aikainen
varhaiskasvatuksen opettaja 1.8.2021 alkaen toimintakaudeksi 2021 - 2022 sekä kaksi
määräaikaista omissa kodeissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa 1.8.2021 alkaen
toimintakaudeksi 2021 - 2022. Edellä mainittujen työsuhteiden määräaikaisuuden
peruste on kunnan jatkuvasti aleva syntyneiden lasten määrä.
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Varhaiskasvatukseen tarvitaan myös toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yksi
täydessä työajassa toimiva päiväkotiavustaja sekä
yksi ryhmäperhepäivähoitaja. Ryhmäperhepäivähoitajan tarve perustuu
vakanssimuutokseen yhden ryhmäperhepäivähoitajan siirtyessä varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaksi. Lisäksi tarvitaan yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja
toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy päätösehdotuksen ja nimeää edustajansa
haastatteluryhmään sekä valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja
varhaiskasvatusjohtajaa toteuttamaan rekrytoinnin sekä tekemään asiaan kuuluvat
päätökset ennen seuraavan toimintakaudxen alkamista 1.8.2021 mennessä.
Päätös
Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja
nimesi edustajikseen haastatteluryhmään Hanna Eskelisen ja Simo Hokkasen sekä
valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan toteuttamaan
rekrytoinnin sekä tekemään asiaan kuuluvat päätökset ennen seuraavan
toimintakaudxen alkamista 1.8.2021 mennessä.
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§ 60
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt
KNGDno-2021-197
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa työssään noin 40 varhaiskasvatuksen ammattilaista
apunaan oman toimensa ohella työskentelevä päiväkodin varajohtaja. Kuluneina
vuosina johtamisresurssi on osoittautunut liian niukaksi sekä suhteessa
henkilöstömäärään että yksiköiden ja alayksiköiden määrään. Näin ollen on
perusteltua esittää, että päiväkodin varajohtajan tehtävän tilalle perustettaisiin oman
toimen ohella hoidettava varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan tehtävä. Kyseisessä
tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten tehtävä edellyttää työnantajan ja
työntekijän välistä virkasuhdetta. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi
esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen
apulaisjohtajan viran perustamista.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Esiluokanopettajan irtisanoutuminen
KNGDno-2021-473
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Esiluokanopettaja Leena Marttinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa
esiluokanopettajan virasta 11.7.2021, ja asia on saatettu sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 62
Eron myöntäminen esiluokanopettajan virasta
KNGDno-2021-473
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Leena Marttinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa esiluokanopettajan virasta 12.7.2021
alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Leena Marttiselle eron esiluokanopettajan
virasta 12.7.2021 alkaen ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan käynnistämään
esiluokanopettajan rekrytoinnin sekä nimeää edustajansa haastatteluryhmään.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myönsi Leena Marttiselle eron esiluokanopettajan
virasta 12.7.2021 alkaen ja valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan käynnistämään
esiluokanopettajan rekrytoinnin sekä nimesi edustajikseen haastatteluryhmään
Hanna Eskelisen ja Simo Hokkasen.
Tiedoksi
Leena Marttinen, palkanlaskenta
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§ 63
Lukion opetussuunnitelma
KNGDno-2021-226
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Kangasniemen lukiossa on valmisteltu opetushallituksen ohjeiden mukaisesti uusi
opetussuunnitelma, joka on otettava käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Kangasniemen lukion uuden
opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 64
Koulujen lahjoitusrahaston stipendit 2021
KNGDno-2021-225
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut 24.4.1978 kunnanvaltuuston hakemuksesta eri
lahjoitusrahastot yhdeksi rahastoksi, jonka käytöstä päättää sivistys- ja
hyvinvointilautakunta.
Kouluille osoitetut stipendit jakaa koulun opettajien esityksestä kunkin koulun rehtori
opinnoissaan menestyneille ylimmän luokan oppilaille.
Lahjoitusrahaston saldo on kirjanpidon mukaan 16 863,52 €, ja korkokertymä on
84,16 € josta vähennetään lahjoittajien testamentissa määrätyt hoitomenot 53 €.
Rahoitussäännön mukaan rahastoa on hoidettava niin, että sen pääoma ei laske alle
16 818,79 €.
Rahaston pääoman jäädessä alle säädetyn rajan stipendejä ei voida jakaa
lahjoitusrahastosta. Koska stipendeillä on kuitenkin oppilaille tärkeä arvostuksellinen
ja opiskeluun kannustava merkitys, sivistys- ja hyvinvointioimen on syytä osoittaa
opetustoimen menoista jaettavaksi stipendejä keväällä 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointitoimi osoittaa opetustoimen varoista kouluille seuraavat
stipendit:
Kangasniemen lukio

1 x 50 €

50 €

Kankaisten koulu

2 x 50 €

100 €

Beckerin koulu

2 x 30 €

60 €

Kyläkoulut

4 x 30 €

120 €

Esedu, Pieksämäen yksikkö

1 x 50 €

50 €

Esedu, Mikkelin yksikkö

1 x 50 €

50 €

Yhteensä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Rehtorit, koulusihteerit, Esedu

430 €
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§ 65
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen
kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022.
KNGDno-2021-188
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OKM_545531.PDF
Sivistys- ja hyvinvointitoimi on hakenut Opetus- ja kulttuuriministerioltä avustusta,
jolla edistetään lasten ja nuorten edellytyksiä sekä ymmärrystä, taitoja ja osaamista
medialukutaidossa, tvt-taidoissa sekä ohjelmointitaidoissa. Avustuksella tuetaan
lisäksi Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen
toiminnan kuvausten käyttöönottoa ja pilotointia esi- ja perusopetuksessa.
Kangasniemen kunnalle on myönnetty 50 000 euroa käytettäväksi edellä
kuvattuun toimintaan vuoden 2022 loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrää luokanopettaja Pasi Vahvaselän
toteuttamaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistä hanketta
lasten ja nuorten digitaalisten taitojen edistämiseksi lukuvuonna 2021 - 2022 ja
velvoittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajaa rekrytoimaan Pasi
Vahvaselältä määräaikaisesti vapautuvaan luokanopettajan tehtävään sijaisen
lukuvoden 2021 - 2022 työajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
21.05.2021

5/2021

25 (30)

§ 66
Tiedoksisaatettavat
KNGDno-2021-198
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Valvontaohjelman 2021 mukainen päätös Kangasniemi.pdf
Itä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut varhaiskasvatuksen toimintaa
henkilömitoituksen osalta helmikuussa 2021 ja lähettänyt asiasta raportin tiedoksi
varhaiskasvatuksen järjestäjälle.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee Itä-Suomen aluehallintoviraston raportin
tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 67
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 24 Maksuvapautus / K.P., 27.04.2021
§ 25 Maksuvapautus / K.P., 27.04.2021
Hankintapäätös:
§ 6 Koulukuljetusten järjestäminen 2021-2022 Vuojalahden ja Luusniemen suunnassa,
05.05.2021
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Määrä- ja osa-aikainen kirjastovirkailija / Dimitrova Tanya, 27.04.2021
§ 4 Määrä- ja osa-aikainen kirjastotyöntekijä / Serdijn Mari, 27.04.2021
§ 5 Opetushallinnon kurssi / Väyrynen Titta, 27.04.2021
§ 6 Oppisopimus / Kuitunen Janna, 03.05.2021
§ 7 Opinto-ohjaajan viransijaisuus / Ahokas Hanna-Maria, 05.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
23.04.2021-17.05.2021 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 68
Muut asiat
KNGDno-2021-10
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuodaan mahdolliset muut asiat tiedoksi
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Merkitään muut asiat tiedoksi.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:
Seuraavaan kokoukseen kutsutaan yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki.
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§ 69
LISÄPYKÄLÄ: MLL:n lastenhoitopalvelu
KNGDno-2021-502
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
MLL:n Järvi-Suomen piiri on ottanut yhteyttä lastenhoitopalvelun järjestämiseksi
Kangasniemellä tammikuusta 2022 alkaen. MLL tarjoaa lastenhoitopalvelun
järjestämistä noin 1500 euron vuosittaista korvausta vastaan siten, että palvelu liittyisi
edelleen maakunnalliseen perhekeskustoimintaan ja olisi osa
siihen liittyviä Kangasniemellä lapsiperheille suunnattuja palveluja. Toiminnalla olisi
alueen väestöä hyödyttäviä kerrannaisvaikutuksia useille eri ikäryhmille.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta velvoittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan
asian valmistelua siten, että asia tulee päätettäväksi ennen vuoden
2022 talousarviovalmistelun valmistumista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§51, §52, §53, §54, §60, §61, §66, §67, §68, §69
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§55, §56, §57, §58, §59, §62, §63, §64, §65
Oikaisuvaatimusohje
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

