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KOKOUSAIKA 

 

Keskiviikkona 8.9.2021 klo 17.07–17.51 

 
Kokouksen aluksi sivistyslautakunta vietti hiljaisen hetken Lemin 
Eskon, Raija Tuuliaisen muistoa kunnioittaen. 

 
KOKOUSPAIKKA 

 

Teams-etäyhteys 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Okko Veli-Pekka  puheenjohtaja 
Ovaskainen Jarkko varapuheenjohtaja 
Sihvo Tiina  jäsen 
Taipale Henri  jäsen  
Konttinen Tuula jäsen 
Alaoutinen Kaisa jäsen 
Kahelin Jari  jäsen 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 
 
 
 

Karhu Anu  kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Värtö Nina  kunnanhallituksen edustaja 
Kinnunen Samu-Pekka nuorisovaltuuston edustaja 
Rousku Anne rehtori, pöytäkirjanpitäjä 
Kivinen Mia  varhaiskasvatusjohtaja 
Ahonen Kati hyvinvointikoordinaattori 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 41–51 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Ovaskainen ja Tiina Sihvo. 
 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Veli-Pekka Okko  Anne Rousku 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimillam-
me. 

 
Tarkastusaika 

Lemillä 12.9.2021 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
Jarkko Ovaskainen  Tiina Sihvo  

  
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

 
Paikka ja pvm.                                                                                                         

Lemillä 13.9.2021 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 
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pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

    

 
 

 
Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
41. Sivistyslautakunnan kokousaika- ja paikka 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 41 
 

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 
ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan kokoukset 
pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti keskiviikkona klo 17.00 
kunnanvirastolla tai sähköisessä kokousympäristössä. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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Hallitus 
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42. Sivistyslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 42 
 

Hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä 
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin 
mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.  

 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja 
ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun 
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, 
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, 
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 126 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan 
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa 
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity 
tiedottamisintressiä. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta päättää, että 
 

1. esityslista oheismateriaaleineen toimii kokouskutsuna ja se 
lähetetään sähköpostitse lautakunnan jäsenille, 
varajäsenille, kunnanhallituksen edustajalle ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajalle kokousta edeltävänä 
keskiviikkona 

2. esityslista julkaistaan kunnan nettisivuilla kokouskutsun 
lähettämisen jälkeen 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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Lautakunta 
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43. Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pito 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 43 
 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja 
lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään 
vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen 
katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. 
 
Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja 
tarkastaa sähköisesti. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta päättää, että 
 

1. kokouspöytäkirjat tarkastetaan siten, että kussakin 
kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 
mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tarkastavat 
pöytäkirjan. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti. 

2. kokouspöytäkirja asetetaan, ellei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu, nähtäville kunnan verkkosivuille 
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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Lautakunta 
 

 
Hallitus 

 
Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
44. Läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan kokouksissa 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 44 
 

Hallintosäännön 129 §:ssä määrätään toimielimien kokouksien 
läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakuntien kokouksissa on 
jäsenten ja esittelijän lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja 
kunnanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden 
läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. 
 
Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla 
on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi 
voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai 
kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajana sivistyslautakunnan 
kokouksissa toimii Nina Värtö. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan kokouksissa 
on seuraavilla viranhaltijoilla läsnäolo- ja puheoikeus 
asiantuntijoina heidän vastuualuettaan koskevien asioiden 
esittelyn aikana: 
 

1. Rehtori 
2. Varhaiskasvatusjohtaja 
3. Hyvinvointikoordinaattori 

 
Lisäksi yhdelle nuorisovaltuuston edustajalle myönnetään 
läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan kokouksissa.  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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45. Lemin kunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen käsittely 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 45 
 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman 
vuoden 2020 arviointikertomuksen kokouksessaan 31.5.2021      
§ 11. 
 
Kuntalain 121 §:n perusteella kunnanhallitus antaa kunnan- 
valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus 
antaa aihetta. Tämän lausunnon laatimiseksi kunnanhallitus on 
pyytänyt sivistyslautakunnalta oman lausunnon viimeistään 
17.9.2021 mennessä.  
 
Vuoden 2020 arviointikertomusta on käsitelty kunnan 
johtoryhmässä ja sivistystoimen esimiesten kanssa. 
Arviointikertomuksessa annetut yleiset kommentit ja huomiot 
otetaan tarkasteluun sivistystoimen tulevassa toiminnassa. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, p. 040 179 3190, varhais-
kasvatusjohtaja Mia Kivinen, p. 040 545 0325, 
hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen, p. 040 595 7350) 
 

Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta käsittelee vuoden 2020 arviointikertomukseen 
liittyvän lausunnon (liite 1) ja lähettää sen edelleen 
kunnanhallitukselle.  
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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46. Talouden väliraportit heinäkuun lopun tilanteesta 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 46 
 

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit 
(liitteet 2–3) heinäkuun lopun tilanteesta. 
 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden 
taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden väliraportit heinäkuun 
lopun tilanteessa. 

 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  _______ 
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47. Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmat toimintakaudelle 2021–2022 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 47 
 

Lemin kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan sivistyslautakunta 
hyväksyy varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen 
lukuvuosisuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 
suunnitelman. 
 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmissa 
kuvataan yksiköntoimintaympäristö, lapsiryhmät ja toiminta-aika 
sekä toiminnantavoitteet sekä toimintakauden ajaksi suunnitellut 
tapahtumat. 
 
Vuosisuunnitelmat toimintakaudelle 2021–2022 ovat: 
 

• Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma (liite 4)  

• Päiväkoti Punahilkan vuosisuunnitelma (liite 5)  

• Päiväkoti Oravanpesän vuosisuunnitelma (liite 6)  

• Iitiän päiväkodin vuosisuunnitelma (liite 7)  

• Esiopetuksen vuosisuunnitelma (liite 8)  

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosisuunnitelma (liite 9) 
 
(valm. varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen, puh. 040 545 0325) 

 
Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus 

 
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
liitteenä olevat lukuvuosisuunnitelmat 2021–2022. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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48. Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2021–2022 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 48 
 

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee 
laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, 
josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, 
opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta 
toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta 
opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen 
liittyvistä asioista. 
 

Lemin kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan koulujen 
työsuunnitelmien hyväksyminen kuuluu sivistyslautakunnan 
ratkaisuvaltaan. 

 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 

  Rehtorin päätösehdotus  

Sivistyslautakunta päättää 

1. hyväksyä Kuukanniemen ja Lemin koulukeskuksen yhteisen 
lukuvuosisuunnitelman 2021–2022 (liite 10) 

 

2. antaa rehtorille valtuudet vähäisten muutosten ja tarkistusten 
tekemiseen lukuvuoden aikana. 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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49. Täyttölupa varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen opettajan  
      (esiopetus) vakinaiseen toimeen 1.1.2022 alkaen 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 49 
 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat varhaiserityis-
kasvatuksen asiantuntijoita. Varhaiskasvatuslaki 25 § (540/2018) 
edellyttää, että kunnan käytettävissä on oltava 
varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaava määrä 
erityisopettajan palveluita. Varhaiskasvatuslain 3 §:n (540 /2018) 
mukaan yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on tunnistaa 
lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksen mukaista 
tukea lasten kehityksen ja oppimisen pulmiin. Tuen tarpeeseen 
tulisi vastata mahdollisimman varhain, jotta lapsen iän ja 
kehityksen mukainen kokonaisvaltainen kasvu ja oppiminen 
voidaan taata. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus varhaiskasvatuksen 
opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen 
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai 
kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka 
(varhaiserityisopettajankoulutus). 
 
Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan kunnan on huolehdittava, 
että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä 
kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta 
varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaan päiväkodissa tulee olla 
kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä varhaiskasvatuksessa 
olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa 
päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä 
henkilöitä, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai 
lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus. Mitoitus säädetään 
valtioneuvostonasetuksella (753/2018), joka määrittää, kuinka 
monta varhaiskasvatuslain 262 §:ssä säädettyä ammatillisen 
kelpoisuuden omaavaa henkilöä tulee olla vähintään tiettyä ryhmää 
kohden. Esiopetuksen opettajan kelpoisuus on opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksen (986/1998) § 7 mukainen. 
 
Lemin kunnan vakinainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
irtisanoutui 1.8.2019 alkaen. Tehtävä oli haettavana elokuussa 
2019. Tehtävään ei ollut yhtään hakijaa, lisäksi alueen lähikunnista 
oli tiedusteltu mahdollisuutta saada erityisopettajaresurssia 
Lemille.  
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Lemin kunnan esiopetuksen opettaja Pirjo Kuukka on toiminut 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä 7.1.2020 alkaen ja 
tehtävä jatkuu 31.21.2021 asti.  Hän on tänä aikana suorittanut 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden työn ohella 
kunnan tukemana (sivistyslautakunta 1.7.2020 § 43). 
Valmistumisen jälkeen Pirjo Kuukka on sitoutunut työskentelemään 
Lemin kunnan varhaiskasvatuksessa erityisopettajan tehtävässä 
vähintään kahden vuoden ajan. 
 
Pirjo Kuukan siirtyessä erityisopettajan toimeen jää yhden 
varhaiskasvatuksen opettajan (esiopetus) toimi avoimeksi.  
 
Vuoden 2022 talousarvioon varataan määrärahat 
varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan palkkaamiseen. Talousarvion täytäntöönpano-
ohjeiden mukaan avoinna olevia virkoja ja toimia ei saa täyttää 
ilman kunnanhallituksen lupaa. 
 
(valm. varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen, puh. 040 545 0325) 

 
Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus 

 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää 
1.1.2022 varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen toimi sekä 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinainen toimi ja nimetä 
siihen varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirjo Kuukka. Henkilö on 
antanut suostumuksensa asiaan. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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50. Viranhaltijapäätökset 
 

Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 50 

 

Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 30.6.2021-
1.9.2021: 

• kunnanjohtaja §:t 7–8 

• rehtori §:t 32–55, 75–86 (Wilma) 

• varhaiskasvatusjohtaja §:t 15–17 

• hyvinvointikoordinaattori § 4 
 

(valm. hallintosihteeri Jesse Savolainen, puh. 040 624 0900) 
 

 Rehtorin päätösehdotus 
 

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa 
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 92 §:n 
mukaista otto-oikeuttaan. 
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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51. Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivistyslautakunta 8.9.2021 § 51 
 

1. Kooste kevään 2021 yhteishaussa valituista (liite 11) 
2. Väliväylän melontareitin ja Salpa pyöräreittien 

kunnostushanke (liitteet 12–14) 
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja 
perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) 
vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022 (liite 15) 

 
(valm. rehtori Anne Rousku, puh. 040 179 3190) 

 
 Rehtorin päätösehdotus 
 
  Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  _______ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 41–51 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 

 

HLL §:n /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, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin sivistyslautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

• tiistai klo 10.00–15.30 

• keskiviikko klo 08.00–15.00 

• perjantai klo 09.00–13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

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

 
 
 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät:     Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


