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VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIMIKEMUUTOKSET 
 

Koululautakunta 25.9.2018  § 24 
 
Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi ja varhaiskasvatus korvasi 
käsitteenä lasten päivähoidon varhaiskasvatuslain tullessa voimaan 1.8.2015.  
 
Sievin kunnassa toimii varhaiskasvatuksessa vakinaisissa toimissa lastenhoitajia, lähihoitajia, las-
tentarhaopettajia, perhepäivähoitajia, erityislastentarhaopettaja ja virassa päiväkodin johtaja sekä 
perhepäivähoidon ohjaaja. 1.9.2018 astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki, jossa määritellään 
varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvaksi varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen so-
sionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Päiväkodin 
johtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan sekä perhepäivähoitajan nimikkeet pysyivät samoina.  
 
Päiväkodin johtaja on valmistellut asiaa ja esittää, että Sievin varhaiskasvatuksen henkilöstön ni-
mikkeet yhdenmukaistetaan ja päivitetään uuden lain mukaiseksi (oheismateriaali). Tämä selkiyt-
tää myös toimenkuvia ja tehtäviä. Nykyiset lähihoitajan sekä lastenhoitajien nimikkeet muutettaisiin 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi, lastentarhanopettajien toimien nimikkeet varhaiskasvatuksen 
opettajiksi ja erityislastentarhaopettajan nimike muutettaisiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. 
Päiväkodin johtajan, perhepäivähoidon ohjaajan sekä perhepäivähoitajien nimikkeet pidettäisiin 
ennallaan. Nimikemuutokset eivät vaikuta henkilöstön palkkaan tai työsuhde-etuihin. Työsuhdeasi-
oissa uusia nimikkeitä vastaavat nimikekoodit ovat: 83608 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 
64212 varhaiskasvatuksen opettaja ja 77826 varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 
 
Esityslistan oheismateriaalina ovat nykyiset ja uudet työnimikkeet sekä henkilöt, jotka tehtäviä ny-
kytilanteessa hoitavat. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy uuden lain mukaisina seuraavat 
varhaiskasvatuksen työntekijöiden nimikkeet käyttöönotettaviksi: Varhaiskasvatuksen lastenhoita-
ja, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN HINNAN TARKISTUS 
 

Koululautakunta 25.9.2018  § 25 
 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan tarkistus 1.8.2018 alkaen 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikana on otettu käyttöön palvelusetelikäytäntö. Palvelusetelin 
kattohinta tarkistettiin viimeksi 1.8.2016. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon tehdään vuosit-
tain indeksitarkistus ja asiakasmaksut määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain pohjalta. 
Vuoden 2017 indeksitarkistus 0,77%. Palvelusetelin hintaa korotetaan 0,77%. Hinnat 1.8.2018 lu-
kien: 
 
Esityslistan oheismateriaalina ovat palvelusetelin hakemisen ja myöntämisen periaatteet. 
 
Yksityisen päivähoidon palveluseteli 1.8.2018 alkaen: 
Kattohinnoista vähennetään kunnallinen laskennallinen asiakasmaksu 
 

Kattohinnat päiväkodissa alle 3-vuotiaat yli 3-vuotiaat 

kp-hoito (yli 5h/pv/kk) >15pv/kk 1192€ 795€ 
kp -hoito <15pv/kk 954€ 636€ 
kp-hoito <10pv/kk 715€ 477€ 
op-hoito (alle 5h/pv) >15pv/kk 655€ 437€ 
op-hoito <15pv/kk 525€ 350€ 
op-hoito < 10pv/kk 393€ 262€ 
Esiopetuksen jälkeinen iltapäivähoito 
>15pv/kk 

 398€ 

Esiopetuksen jälkeinen iltapäivähoito 
<15pv/kk 

 318€ 

Esiopetuksen jälkeinen iltapäivähoito 
<10pv/kk 

 239€ 

 
 

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy palvelusetelin kattoarvojen indeksi-
tarkistuksen esityksen mukaisena. Voimaantulo takautuvasti 1.8.2018 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUTOIMEN VASTINE ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 
 

Koululautakunta 25.9.2018  § 26 
 
Arviointilautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 
20.6.2018 (§ 33). Lautakunta on käsitellyt perinteiseen tapaan eri hallintokuntien toimintaa ja tar-
kastellut toimintoja kriittisesti niin hyvällä tolalla olevien kuin kehittämistä vaativien asioiden osalta. 
Arviointilautakunta toivoo, että hallintokunnat antavat vastineensa lautakunnan havaintoihin syys-
kuun loppuun mennessä. 
 
Koululautakunnan osalta huomioita ja havaintoja on kohdistettu sekä varhaiskasvatuksen että kou-
lujen toteutuneeseen toimintaan. Monilta osin havaintojen kohdalla on tehty toimenpiteitä normaa-
lina osana koulutoimen kehittämistyötä. Arviointilautakunnalle toimitettava vastine eri asiakohtiin on 
kokouskutsun oheismateriaalina. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy koulutoimen vastineen arviointilau-
takunnalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin tarkennuksin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LUKION REHTORIN EROANOMUS VIRASTA 
 

Koululautakunta 25.9.2018  § 27 
 
                   anoo eroa lukion rehtorin virasta 1.8.2019 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi.  
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta myöntää                 eron lukion rehtorin virasta 
1.8.2019 alkaen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUJEN TYÖ- JA TOIMINTASUUNNITELMAT 2018 -19 
 
Koululautakunta 25.9.2018 § 28        

 
Koulujen lukuvuoden toiminta- ja työsuunnitelmat on valmisteltu kouluilla rehtoreiden ja koulunjoh-
tajien toimesta. Oleellisimpia asioita työsuunnitelmissa ovat oppilashuollon toimenpiteiden ohjeet 
sekä yhteistyöhenkilöt, valvonta-asiat, oppilasmäärät kuljetusoppilaineen, tuntikehyksen käyttö ja 
siihen liittyvät opettajien lukujärjestykset sekä koulujen lukuvuosikohtaiset tavoitteet. Merkittävä 
vuosittainen suunnittelun osa-alue on talousarvioesitys seuraavalle vuodelle sekä erityiset kehittä-
miskohteet.  
 
Rakennuksiin liittyvät ehdotukset on toimitettu tekniseen toimeen. Toimintavuoden lukuvuosirunko 
sisältyy asiakirjoihin ja se käsittää lukuvuoden työpäiviin kuuluvat erityistapahtumat. Työ- ja loma-
ajat sisältää lukuvuoden päätöksen (1.6.2019) lisäksi yhden lauantaikoulupäivän 8.9.2018, joka on 
alakoulujen urheilupäivä sekä yläkoulun ja lukion taksvärkkipäivä. 
 
Koulujen työsuunnitelmat on päivätty kouluilla seuraavasti: Jokikylän koulu 14.9.2018, Jyringin 
koulu 10.9.2018, Järvikylän koulu 5.9.2018, Kiiskilän koulu 4.9.2018, Korhosen koulu 4.9.2018, 
Leppälän koulu 6.9.2018, Lauri Haikolan koulu 10.9.2018, Jussinpekan koulu 10.9.2018 ja Lukio 
7.9.2018. - Koulukohtaiset työsuunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.  
 
Mikäli lukuvuoden aikana tulee yksittäisiä muutoksia työsuunnitelmiin, on joustava tapa valtuuttaa 
koulutoimenjohtaja hyväksymään muutokset. Lukuvuosikohtaisiksi painopistealueiksiksi koko kou-
lutoimessa ovat: 1. yhteistyö eri toimijoiden, erityisesti peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. 2. 
Koulukiusaamisen nollatoleranssiin pyrkiminen 3.a. Esi- ja perusopetuksessa Oppimisen tuen ja 
oppilashuollon käsikirja 3.b. Lukiokoulutus:Opiskelun monimuotoisuuden lisääminen.   
 
Koulutoimenjohtajan muutettu päätösehdotus: Lautakunta 
 
1. palauttaa koulujen toimintasuunnitelmat kouluille tarkennettaviksi (koulun ulkopuolel-

 la tapahtuvat opintokäynnit ja retket on kirjattava) 
2. päättää hyväksyä koulujen yhteisiksi painopistealueiksi lukuvuonna 2018 -19 seuraavat:  

a) Yhteistyö toimijoiden, erityisesti peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa  
b) Nollatoleranssiin pyrkiminen koulukiusaamisessa 
c) Esi- ja perusopetuksessa oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja 
d) Lukiokoulutuksessa opiskelun monimuotoisuuden lisääminen  

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUTOIMEN TALOUSSUUNNITELMA 2018 -20 
 
Koululautakunta 25.9.2018 § 29        

 
Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvi-
on ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodek-
si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen ja taloudenhoitoon voidaan turvata. 

 
Valtionosuusleikkauksilla on iso vaikutus kunnan talouteen. Ennakollisen valtionosuuslaskelman 
mukaan Sievin kunnan valtionosuus on laskemassa noin 560 000 euroa eli 3,1 % vuoteen 2018 
verrattuna, mutta arvioitu verotulojen nousu kattaa juuri valtionosuusleikkauksen määrän.  Sote 
menojen lasku tuo hieman kasvuvaraa, josta suuri osuus kuluu henkilöstökulujen nousuun. Yleinen 
virka- ja työehtosopimus sisältää useita korotuksia vuonna 2019. Järjestelyeräkorotuksen ja yleis-
korotuksen sekä Kikyn osittainen purkautuminen sekä henkilstön vuotuiset määrävuosikorotukset 
tuovat yhdessä n. 2,5 % palkkamenojen kasvun. 
 
Koulutoimen kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on n. 11,93 m€, jossa on peräti 600.000 euroa kasvua 
edelliseen vuoteen (5,2 %). Tästä palkkamenojen osuus on 369.000 € ja 231.000 € muuta kasvua, 
mm. varhaiskasvatuksen tilamenoina.  
 
Palkkamenojen (369.000 €) kasvussa noin puolet syntyy pakollisista palkankorotuksista (183.000 
€) ja 186.000 € on muuta palkkamenojen kasvua: Esiopetuksessa jälleen 9:s opetusryhmä, alakou-
lujen 3:s kiertävä erityisopettaja (jota esitettiin vuosi sitten pysyväksi viraksi) sekä pitkään täyttä-
mättä ollut varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi (kiertävä) – nämä kolme yhteensä tekevät n. 
120.000 euron lisäkulut. Loppu n. 66.000 euron palkkakulujen lisäyksestä koostuu Kukonkoskelle 
perustetun ryhmiksen kolmannen työntekijän sekä perusopetuksen diabetesoppilaiden ym. avusta-
jista (2-3). Viimeksi mainittuun on saatu Opetushallituksen valtionavustusta, nk. tasa-arvorahaa 
29.000 euroa lukuvuotta kohden.   
 
Toinen puoli menojen kasvusta (231.000 €) koostuu muiden palvelujen ostoista (16.000 €), varsi-
naisista ostoista (46.000 €) joita ovat mm. liikkuva koulu hankkeen osuus (30.000 euroa) sekä lea-
sing- ja rakennusvuokrat (13.000 €). Näiden lisäksi kunnan sisäiset rakennusvuokrien erät kasva-
vat 31.000 €, sisäiset siivousmenot 46.000 € ja sisäiset palvelumenot 74.000 euroa, jolloin koko-
naiskasvua selittävät tekijät on eritelty. Viimeksi mainitut sisäisten erien lisäykset koostuvat perus-
opetuksen sekä uuden päiväkodin ja Kukonkosken ryhmiksen aiheuttamista lisäkuluista. Koko-
naiskasvusta 164.000 euroa on sisäisten erien ja rakennusvuokrien kasvua. 436.000 euroa on 
muuta kasvua, josta välttämätöntä palkkamenojen kasvua n. 350.000 euroa. 
 
 
Oheismateriaaleissa 4, 5 ja 6 ovat sanalliset tavoitteet sekä muut taloussuunnitelmatiedot. 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta vahvistaa taloussuunnitelma – asiakirjat vuo-
sille 2019 – 2021 kunnanvaltuuston ja hallituksen käsittelyä varten.  
 
Päätös: Hyväksyttiin, edellyttäen että koulutoimen virkailijat tekevät vielä tarkistuslaskelmat mm. 
sisäisten erien paikkansa pitävyyden toteamiseksi. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247 

KO: 21/2018§ 29, KO 25.9.2018 19:00 Sivu 7



 

 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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ERITYISOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN ALAKOULUILLE 
 

Koululautakunta 25.9.2018 § 30        
 
Perusopetuksessa on alakoulujen laaja-alaisen erityisopetuksen toteuttamista varten tällä hetkellä 
2 viranhaltijaa, joista toinen vastaa Lauri Haikolan koulun sekä Järvikylän koulun oppilaiden erityis-
opetuksesta ja toinen Jokikylän, Jyringin, Kiiskilän, Korhosen ja Leppälän koulujen oppilaista. Op-
pimisen 3 – portaisen tuen käytäntöjen tultua 2010 – luvun alussa käyttöön, on perusopetuksen 
käytäntöjä voitu muuttaa nykyaikaisiksi. Tämän rinnalla mm. oppilaiden oppimisvaikeudet, käy-
töshäiriöt ja rajattomuus, lääketieteellisesti todetut monialaiset ongelmat tai rajoitteet ovat jatkaneet 
kasvuaan ja kokemus alakouluilla on, että nykyresursseilla ei selvitä. Tämän vuoksi koululautakun-
ta kohdensi jo keväällä alkavan syksyn 2018 tilanteeseen määräaikaisen parannuksen alakoulujen 
erityisopetukseen perustamalla resurssi- ja tuntiopettajan viran lv. 2018 -19 ajalle. Mm. arviointilau-
takunta on painottanut oppilastuen lisäämistä riittävästi ja tasa-arvoisemmin koulujen kesken. 
 
Kuluvalle lukuvuodelle valittu määräaikainen erityisopetuksen tuntiopettaja valittiin lyhyen rekrytoin-
tiajan puitteissa, eikä kelpoista viranhaltijaa ei saatu. Yleisesti ottaen vakinaisiinkaan paikkoihin ei 
ole helppoa rekrytoida erityisopetuksen opettajia kuntasektorilla. Kaikesta huolimatta alakoulujen 
huoli ja ahdinko asiassa on todellinen. Tästä syystä koululautakunta esitti kolmatta laaja-alaisen 
erityisopettajan virkaa alakouluille jo vuosi sitten myös erityisopetuksen henkilöiden varallaolon nä-
kökulmasta. Uuden viran kustannusvaikutus on huomioitu talousarviovalmistelussa (n 40.000 € 
vuodessa). 
 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää valtuustolle alakoulujen kolmannen 
laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista 1.8.2019 alkaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Koululautakunta 25.9.2018  § 31 
 
1. Opetushallituksen tiedote 22.8.2018: Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanva-

raisen korotuksen hakeminen vuodelle 2019 
2. Opetushallituksen kysely 22.8.2018: Käyttömenojen valtionosuuksien lasken-

ta/syksyn 2018 tilastointipäivän perustiedot 
3. Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 4.4.2018 – 30.8.2018 
4. Korhosen koulun johtajan päätös 18.5.2018 
5. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 50/2018 ja 52/2018 
6. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 51/2018 ja 53/2018 
7. Lukion rehtorin viranhaltijapäätös 5.7.2018 
8. Pöytäkirjan ote 10.4.2018: OAJ:n Sievin Paikallisyhdistys ry 
9. Sievin koulukyytijärjestelyjen ohje lukuvuonna 2018 -19 

 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KOULUTOIMEN EHDOTUS INVESTOINNEIKSI 2019 
 

Koululautakunta 25.9.2018  § 32 
 
Kouluilla on eri vuosina hankittuja opetustyöhön kiinteästi liittyviä laitteita kuten dokumenttikamerat 
sekä tavalliset ja älykkäät dataheittimet tärkeimpinä. Koko ajan laitteistoa tulee käyttöikänsä pää-
hän ja kalustohankinta koulujen budjetin kautta on haasteellista. Lisäksi tekniikka ko. laitteiden 
kohdalla on mennyt suurin harppauksin eteenpäin, jolloin opetustilanteessa saatava hyöty on pa-
rantunut huomattavasti. Kokonaisuudessaan yli 80 opettajaa tarkoittaa, että lähes joka luokkahuo-
neessa on dataheitin sekä monissa tiloissa myös dokumenttikamera. 
 
Jotta edes osa laitteistosta voitaisiin uusia keskitettynä laiteostona, on investointiohjelman kautta 
mahdollista tehdä esitys tältä osin. Kohtuullinen esitys voisi olla 10.000 – 15.000 euron hankinta. 

 
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta esittää vuodelle 2019 koulujen teknisiin 
laitteisiin 12.000 euron suuruista investointihankintaa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 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:  26, 29, 31, 32                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 24, 25, 27, 28, 30 
 
 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunta / Koululautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 24, 25, 27, 28, 30 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta 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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
____ päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
____ päivää 
 
 
 
 

   
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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