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OSAVUOSIKATSAUS
Kasv. ja koultk § 20

Sisäisen valvonnan ohjeen (15.9.1998) kohdan 5.3. mukaisesti vastuualueen ja
yksikön esimiehen tulee omalta osaltaan valvoa, että hyväksyttyä talousarviota ja
käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
noudatetaan. Yksikköjen esimiesten on raportoitava vastuualueen esimiehelle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista oleellisista
sisäisessä valvonnassa esiin tulleista seikoista toimielimen määrittämällä tavalla.
Mikäli osavuosiraportti osoittaa, ettei talousarviota kyetä noudattamaan, on ensisijaisesti raportoinnin yhteydessä esitettävä päivitetty käyttösuunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä, kuinka sisäisin toimin - toimintoja uudelleen järjestämällä saadaan arvioitavissa oleva toimintakatteen ylitys katettua. Talousarvion muutosesitys on viimeisin keino talousarvion toteuttamiseksi.
Kunnanjohtaja on välittänyt raporttiin oman lomakkeen, jonka pohjalta vastuualueet antavat tietonsa. Liitteenä osavuosikatsaus.
Osavuosikatsauksen arvioinnissa on aina ongelmana se, onko kaikki toimintoihin
kohdistuva laskutus ajan tasalla. Tämän katsauksen perustana olevassa UDP-raportissa ei ollut kirjattu vielä vuokria, mutta olen ne arvioinut mukaan. Lisäksi
kaikki laskutettava ei toteudu tasaisesti; esim. oppikirjatilaukset.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta
1.1. – 31.3.2021 hyväksyen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2021
Kasv. ja koultk § 21

Lukion opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin marraskuussa
2019. Tämän jälkeen opetussuunnitelmatyötä on tehty paikallisesti veso-päivien,
kiky-iltapäivien ja yt-ajan turvin. Työssä on kuultu opiskelijoita ja vanhempia. Paikallisen vastuun opetussuunnitelman valmistumisesta ovat ottaneet Sini SalménKiljala ja Pekka Perkkiö. Jokainen opettaja on omalta osaltaan vastannut oman
aineensa paikallisesta suunnitelmasta.
Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus alkaa elokuussa 2021. Uudistuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, antaa heille nykyistä
kattavammat jatko-opinto- ja työelämävalmiudet sekä tukea yksilöllisiä tarpeita ja
oppimista.
Pakolliset opinnot jäsennetään oppiainekohtaisesti 1–3 opintopisteen laajuisiksi
moduuleiksi. Oppiaineen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan moduuleilla. Valinnaiset opinnot ovat kahden opintopisteen laajuisia moduuleja.
Jatkossa kurssin sijaan puhutaan opintojaksoista, jotka kootaan edellä mainituista
moduuleista. Yksi opintojakso voi sisältää moduuleita useista eri oppiaineista, ja
se voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista. Jokainen lukio voi itse rakentaa moduuleista mieleisiään oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja. Näitä
jaksoja on innokkaasti rakenneltu ja niitä voidaan avata uudelleenkin sen mukaan
miten toteutus ensimmäisenä vuonna näyttää toimivan.
Moduuleiden ja opintojaksojen laajuus kerrotaan jatkossa opintopisteillä. Lukion
oppimäärä on jatkossa 75 kurssin sijaan 150 opintopistettä. Opetuksen määrään
tämä muutos ei vaikuta, vaan Opetushallituksen mukaan opetusta annetaan täsmälleen yhtä paljon kuin tähänkin asti.
Jatkossa opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Jos opintojaksossa on moduuleita
useista eri oppiaineista, annetaan kustakin oppiaineesta omat arvosanat. Jos taas
opintojakso koostuu vain yhden oppiaineen moduuleista, annetaan arvosana tästä
aineesta. Päättöarviointi tehdään oppiainekohtaisesti samalla tavalla kuin aiemminkin. Päättöarvosanaan vaikuttavat pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten
opintojen moduulien arvosanat ja opintopisteiden määrä.
Uudistuksen tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee oppiaineiden keskeiset sisällöt mutta saa myös laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on hyvä yleissivistys,
kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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(JATKOA)
LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2021
Kasv. ja koultk § 21

Kaikissa oppiaineissa on yhteisiä tavoitteita laaja-alaisestaosaamisesta. Ne liittyvät
elämänhallintaan, kuten vuorovaikutus- ja oppimistaitoihin, sekä vastuulliseen
vaikuttamiseen, kuten ympäristöön sekä yhteiskunnalliseen ja globaaliin osaamiseen.
Jatkossa ylioppilaskokeen painoarvo korkeakouluvalinnoissa kasvaa. Opiskelijat,
jotka aloittavat ylioppilaskokeet vasta keväällä 2022 tai sen jälkeen, kirjoittavat
neljän aineen sijasta vähintään viisi ainetta. Muutoksen jälkeen kaikki kirjoittavat
pakollisena joko äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomen toisena kielenä sekä
kolme näistä aineista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli ja reaaliaine. Näiden lisäksi valitaan vielä yksi aine. Vähintään yhdessä kokeessa (matematiikka, vieras kieli tai toinen kotimainen kieli) on kirjoitettava pitkä oppimäärä.
Opiskelijat pystyvät myös uusimaan kokeita rajattomasti.
Paikallinen opetussuunnitelma on tehty ePerusteet alustalle:

https://peda.net/reisjarvi/reisj%C3%A4rven-lukio/reisjarven-lukio-opetussuunnitelma-20212
Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MÄÄRÄRAHA HARRASTUS JOKA LAPSELLE TOIMINTAAN
Kasv. ja koultk § 22

Harrastuksilla on tärkeä asema lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa ja
elämässä. Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksena oli: ”Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Tämän ns. Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Reisjärven sivistystoimi haki syksyllä rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä useiden luottamushenkilöiden esittämien toiveiden mukaisesti. Rahoitusta lähdettiin hakemaan työryhmällä JukkaPekka Hietaniemi, Sini Salm’en-Kiljala ja Susanna Saartoala. Hanke toteutui hyvin
laajasti valmistellun ja ansiokkaan hakemuksen johdosta. Reisjärven kunta pääsi
mukaan kokeiluun ja sai keväälle rahoituksen 30 000 euron kerhotoimintaan. Joulukuun 20. päivä saatu päätös on tiedotettu lautakunnalle.
Hankkeella on saavutettu tuloksia: monia sellaisia oppilaita on saatu harrastustoimintaan, jotka eivät aikaisemmin osallistuneet mihinkään. Hankkeella on saatu
lisättyä koulun ja eri toimijoiden yhteistyötä, kun he ovat olleet valmiita kerhon
pitäjiksi.
Jatkohankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuuden ja hyvinvoinnin
edistäminen Reisjärvellä tarjoamalla ilmasta harrastustoimintaa mahdollisimman
monipuolisesti. Korona-aika on rajoittanut merkittävästi lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa Reisjärvellä ja siten lisännyt syrjäytymisen riskiä, jota mahdollisimman monipuolisella harrastustoiminnalla voidaan tehokkaasti pienentää.
Lapset ja nuoret pääsevät myös vaikuttamaan kerhotoiminnan suunnittelemiseen
omia mielipiteitään ja toiveitaan esittämällä, joiden perusteella kerhotoimintaa on
edelleen monipuolistettu kevään 2021 pilottivaiheeseen nähden.
Hankkeen rahoituksen kuntaosuus on 20 prosenttia.
Hankkeelle on saatu myönteinen 59 000 euron päätös 31.5.2021.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle 10 000 euron lisämäärärahan myöntämistä harrastus joka lapselle
toimintaan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VIRKAVAPAUS/ÄIDINKIELEN LEHTORI
Kasv. ja koultk § 23

Äidinkielen lehtori Milla Puurula-Tilli on hakenut harkinnanvaraista palkatonta virkavapautta 1.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi toisen työnantajan palvelusta varten. Hallintosäännön (67§:n, 2012) mukaan virkavapauden myöntää kasvatus- ja
koulutuslautakunta. Virkavapaan hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta §26 ja §27.
Virkavapaan myöntämisessä on toivottavaa, että jatkossa kunta saisi tiedon nykyisen työn jatkamisesta tai päättymisestä viimeistään maaliskuun lopussa. Tämä
helpottaisi seuraavan lukuvuoden suunnittelua ja mahdollista rekrytointia.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden Milla Puurula-Tillille 1.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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IRTISANOUTUMINEN/LUOKANOPETTAJA
Kasv. ja koultk § 24

Luokanopettaja Tarja Äijälä on irtisanoutunut virastaan 1.8.2021 alkaen. Vakituisen henkilön irtisanoutumisen Reisjärven kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan
hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy luokanopettaja Tarja Äijälän
irtisanoutumisen 1.8.2021 alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA/LUOKANOPETTAJA
Kasv. ja koultk § 25

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa.
Vuonna 2018 koulutoimessa tehtiin organisaatiouudistus, jossa siirryttiin kaksisarjaiseen toimintamalliin.
Niemenkartanon koulu tarvitsee yhden luokanopettajan viran.
Lukuvuoden tässä vaiheessa on mahdollista, että paikka täytettäisiin vain lukuvuodeksi, mutta täyttölupapyyntö olisi tulevaisuutta varten valmiiksi.

Sivj-reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä luokanopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA/LEHTORI
Kasv. ja koultk § 26

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa.
Vuonna 2018 koulutoimessa tehtiin organisaatiouudistus, jossa siirryttiin perusopetuksen osalta kaksisarjaiseen toimintamalliin. Lukio toimii yksisarjaisena.
Lukiossa ja yläkoulussa on vain yksi äidinkielenopettajan virka, joten virka on ehdottomasti täytettävä. Opetussuunnitelmassa yläkoulussa on äidinkieltä 10 vuosiviikkotuntia ja lukiossa pakollisia opintopisteitä 12 eli palkkauksessa kuusi kurssia
ja valinnaisia opintopisteitä kuusi eli palkkauksessa maksimissaan kolme kurssia.
Lukiossa pidettäviä tunteja on ollut kahdeksan ja yläkoulussa 20. Lukion äidinkielenopettajan opetusvelvollisuus on 16.

Sivj-reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä äidinkielen lehtorin virkaan 1.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi
ajaksi ja valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin täyttämään ko. viran.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LUKION OPISKELIJOIDEN AUTOKOULUOPETUS
Kasv. ja koultk § 27

Reisjärven lukiossa on voinut saada nykyisen opetussuunnitelman ajan kurssin
liikenneturvallisuudesta, mikäli opiskelija on suorittanut ajokorttitutkinnon.
Pohjois-Pohjanmaalla pienissä kunnissa on kokeiltu ajokorttitutkinnon suorittamisen tarjoamista kaikille lukiolaisille valinnaisainekurssina.
Meillä ajatuksesta on keskusteltu aiemminkin ja todettu, että tämä voisi olla yksi
vetovoimatekijä lukiolaisten saamiseksi. Nyt voisi olla aika tarttua tähän ajatukseen. Oppilasmäärän pitäminen nykyisellään vaikuttaa monien valinnaisuuksien
toteutumisen ja sitä kautta vetovoimaisuuteen.
Laskelman mukaan jo kahden lukiolaisen valtionosuudella saataisiin kustannettua
koko ikäluokan opiskelijoiden autokouluopetus. Autokouluopetuksen kustannukset (B-ajokortti) maksaisi noin 18 000 € ja kahdesta Reisjärven lukion oppilaasta
saadaan nykyisellään opetus- ja kulttuuritoimen 23.04.2021 rahoitusraportin
(VOS6SL21) mukaan 20 418,58 euroa.
Ensimmäisen kerran autokouluopetus tulisi huomioida vuoden 2022 talousarviossa.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy sen, että Reisjärven lukion oppilaille tarjotaan henkilöautokortin (B) opetus kunnan kustantamana syyslukukauden 2021 alusta alkaen seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1) Autokouluopetus on opiskelijalle maksutonta pakollisten ajo- ja teoriatuntien
osalta. Muut kustannukset, kuten ylimääräiset ajotunnit, viranomaismaksut ja
tutkintomaksut opiskelija maksaa itse.
2) Mikäli opiskelija eroaa lukiosta ennen kuin on opiskellut kaksi vuotta, opiskelijan on korvattava kunnan maksamat autokouluopetuksen kustannukset oppilaan kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti takaisin kunnalle.
3) Lautakunta seuraa autokouluopetuksen kustannuksia ja päätös aina seuraavan syksyllä aloittavan ikäluokan kustannusten korvaamisesta tehdään talousarvion yhteydessä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kasv. ja koultk § 28

Saatetaan tiedoksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaaran ja alakoulujen rehtori Jarmo Viljamäen sekä päiväkodinjohtaja Marja Kinnusen viranhaltijapäätökset
vuodelta 2021: Sivistystoimen henkilöstön palvelulisä- kokemuslisä- ja määrävuosikorotuspäätökset, opetushenkilökunnan virkavapaus- palkkaus ym. päätökset,
muun sivistystoimen henkilöstön virkavapaus-, palkkaus- ym. päätökset, sivistystoimea koskevia muita päätöksiä (koulunkäyntiä koskevat, talousarvio, käyttösuunnitelma, hankintapäätökset), varhaiskasvatuksen (päivähoidon) henkilöstön
virkavapaus, palkkaus- ym. päätöksiä ajalta 21.4. – 1.6.2021.
Markku Puronhaara
Jarmo Viljamäki

Sivj/reht

henkilöstöpäätökset §67 - §101
muut päätökset §6 - §16
§87 – §153

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Kasv. ja koultk § 29

- Kumaha-hanke
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnan vaihe
- Kotouttamisohjelma
- Uusi lukio hankkeen tilanne
- Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman muutos: päättövaiheen opetus
- Valtionavustuspäätös PSAVI/3383/2021 (59000€)
-Opetushallituksen valtionavustushakemusta koskeva päätös 49/796/2021,
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 9500 €.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2021

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

1.6.2021

20-29

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakuna
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

20, 22, 25, 26, 27, 28, 29

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

21, 23, 24,

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kisatie 5 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

21, 23, 24,
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

2.6.2021

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen 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
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 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 12 §:ssä/HLL 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 asiaointiosoitteeseen 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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
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KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella
Vuoden alussa saimme myös toisen asteen opiskelijat lähiopetukseen. Tämä oli merkittävä asia kaikilla
mittareilla. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat asioita, joiden kustannukset tulevat kunnalle maksettavaksi
pitemmällä aikataululla. Sijaisia on edelleen otettu hyvin vähän ja vakituiset työntekijät ovat venyneet
omissa tehtävissään. Kouluissa on keskitytty perusasioiden opiskeluun.
Päivähoidossa lapsia on tullut entistä enemmän ja nuorempina hoitoon. Tähän vastattiin maaliskuussa
neljännen ryhmän perustamisella.
Palkka ja sivukulujen toteutuma osoittaa 23 %, kun tasaisella toteutumalla prosentti voisi olla 25 %. Tämä
kertoo juuri sijaiskulujen merkittävän säästön.
Vuokrakuluja ja musiikkiopiston maksuja ei ole laskutettu alkuvuonna. Näiden toteutuma arvioiden
toteutuma olisi lähempänä varattua talousarviota. Seuraava vuosineljännes näyttää todellisen suunnan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

TOIMINTAKATE
Hallinto
Perusopetus
Toisen asteen opetus
Kansalaisopisto
Musiikkitoiminta
Varhaiskasvatus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

TA 2021 TOT 1-3 2021
44
9
3584
717
548
108
30
8
45
-3
1 113
228
5 366
1 065

TOT %
19,8
20,0
19,6
24,8
-6,9
20,5
19,8

TP 2021 ennuste

UPD-raprtoinnin kanssa on ollut ongelmia vuokran syöttämisien kanssa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Tarkkaa taloudenpitoa ja seurantaa tarvitaan edelleen. Mm. perusopetuksen prosentti toteutumassa, kun
vuokrat huomioidaan, oli hyvin lähelle 25 %. Vaikka tulossa on kertaluonteisia menoja kuten kirjatilaukset
ja lomarahat, on toisaalta tuloja vielä kirjautumatta (esim. tasa-arvorahaa 103 000 €).

Investoinnit
Investointeja ei ole vielä tehty. Tulevista pyörä- ja mopokatoksista on oppilaskunta pyytänyt tarjoukset.
Katoksien pystyttäminen tapahtuu loppukesästä. Oppilaskunta on kerännyt katoksiin myös omaa
rahoitusta.
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