TAIVASSALON KUNTA
Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
18.05.2016
Nro 2/2016

KOKOUSAIKA

18.5.2016 klo 18.00 – 20.11

KOKOUSPAIKKA

Yhtenäiskoulu

Sivu 1

SAAPUVILLA OLLEET JÄSEN:
JÄSENET

VARAJÄSEN:

(ja merkintä siitä kuka toimi
puheenjohtajana)

Teuvo Pääkylä, puheenjohtaja
Mika Kyynäräinen, varapuheenjohtaja
Niina Anttila
Tarja Laaksonen
Marika Lehtinen
Leena Pylkkö
Kaija Riikari
Sami Seikola
Antti Torppa
Kustavilaiset jäsenet:
Eija Salo
Vesa Liukkonen
Jukka Lehtinen
Liisa Leonsaari

Pauli Kurkilahti
Oskari Forstén
Minna Lindell
Merja Varjonen
Katri Tuomi
Milla Lahdenperä
Tuula Sandström-Päivärinta
Juha Tuomi, läsnä
Anssi Suinila

Esa Pirkola
Vesa Rantala
Niina Anttila

esittelijä-pöytäkirjanpitäjä
kunnanjohtaja
kh:n edustaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Linda Latokartano
Mika Jalonen
Heikki Jussari
Erja Leonsaari

ASIAT

§:t 12 - 25

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Teuvo Pääkylä

Esa Pirkola

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien allekirjoitukset)

Tarkastusaika

Taivassalossa, 20.5.2016

Antti Torppa
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Kaija Riikari

Paikka ja pvm

Taivassalossa, 30.5.2016

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Marja Martinsuo

TAIVASSALON KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.05.2016

Sivu
2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KOULUKURAATTORIN TOIMEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TEHTÄVÄKUVASTA
PÄÄTTÄMINEN
AVUSTAJARESURSSIN VARAAMINEN TAIVASSALON YHTENÄISKOULUUN
YRITYSKYLÄ YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKAMINEN
TIEDOTUSASIAT
VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE
KOHDEAVUSTUSTEN JAKAMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE
VUOSI- JA KOHDEAVUSTEN MYÖNTÄMINEN URHEILUSEURALLE
VAPAA-AJAN OHJAAJAN TOIMESTA JA TEHTÄVÄKUVAUKSESTA PÄÄTTÄMINEN
ILTAPÄIVÄKERHOMAKSUN VAHVISTAMINEN
VALTUUTUS TURUN KAUPUNGINKIRJASTOLLE MELINDA PALVELUSOPIMUKSEN
TEKEMISEEN
TAIVASSALON LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖMAKSUT
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
22

TAIVASSALON KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.05.2016

Sivu
3

12 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 58.2 §:n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi. Lisäksi kokous on pidettävä, mikäli enemmistö
toimielimen jäsenistä tai esittelijä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämässä paikassa. Toimielimen puheenjohtaja voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä muunkin kokouspaikan.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimielimen päättämällä tavalla, mikäli mahdollista vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan saajan toimielimen sihteerille ilmoittamaan posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai tekstiviestinä.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnäolevat ja sen, missä ominaisuudessa kukin on läsnä.
Puheenjohtajan on todettava, onko kokous kutsuttu laillisesti koolle ja onko se päätösvaltainen.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä.
Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

EHDOTUS: Lautakunta
- päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
tiettyjen pykälien osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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13 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat jäsenet Niina Anttila ja Tarja Laaksonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Antti Torppa ja Kaija Riikari.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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14 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Lautakunta
- hyväksyy esityslistan, ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset, lautakunnan kokouksen
työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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15 §
KOULUKURAATTORIN TOIMEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA TEHTÄVÄKUVASTA PÄÄTTÄMINEN
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 11.5.2016:
Kuraattorin tehtävä Taivassalon koulutoimistossa on hoidettu vapaa-aikaohjaajan viransijaisuuden aikana ja nyttemmin irtisanoutumisen jälkeen 30% työpanoksella osaaikaisen työntekijän voimin. Tämä on mahdollistanut yhden säännöllisen läsnäolopäivän
viikossa ja lisäksi kuraattorin työaikaan on kuulunut konsultaatiota, kokouksia, koulutuksia, verkostoyhteistyötä, oppilashuoltokokouksia (yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto).
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 7 §:n mukaan Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia
sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; 2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorin
kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Jokaisen oppilaitoksen
käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on
mainitun lain 3 §:n mukainen kelpoisuus sekä psykologin palveluja.
Edellä mainittu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tiukensi kuraattorin kelpoisuusvaatimuksia
siltä osin, mitä todetaan vastaavan kuraattorin tehtävää hoitavan kelpoisuudesta. Vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamisesta ei ole vielä lopullista päätöstä, mutta siltä osin
valmistelua tehdään parhaillaan ja tavoitteena on tehdä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa.
Taivassalon kunnassa kuraattoripalveluiden osalta varsinaisen kuraattorin tehtävän pätevyysvaatimuksena on ollut sosiaalialan AMK-tutkinto.
Oikeudesta saada opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja säädetään oppilas- ja
opiskelijahuoltolain 15 §:ssä: Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä
tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle 1 momentissa tarkoitetulla tavalla myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton
perusteella, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun
järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen
opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.
Tarvittaessa opiskelija on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa.
Kuraattoripalveluiden osalta käytäntö on osoittanut, että tuo tällä hetkellä käytössä oleva
30% työpanos kuraattorin tehtävän hoitamiseen on minimivaatimus. Tällä resursoinnilla
kykenemme hoitamaan kuraattoripalvelut lakisääteisesti ja kykenemme tarjoamaan riittävällä tasolla kiireellisissä tapauksissa palvelua.
Kuraattorin merkitys korostuu myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä valmisteltaessa,
suunniteltaessa ja toteutettaessa ennaltaehkäiseviä oppilaiden hyvinvointia parantavia
toimia. Näistä esimerkkinä mm. hyvinvointikyselyt, ryhmäytyminen, kiusaamisen ehkäisy,
päihteidenvastainen työ, oppilaiden osallistaminen ja sosiaalisten taitojen edistäminen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Vapaa-aikaohjaajan työsuhteeseen aiemmin liittynyt kuraattorin tehtävä on hoidettu tilapäisesti osa-aikaisen työntekijän avulla. Nyt täsmentynyt pätevyysvaatimus ei enää
mahdollista näiden tehtävien yhdistämistä.
Sivistyslautakunnan talousarviossa on varauduttu 30% henkilöresurssiin kuraattoritehtävän osalta.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
Taivassalon kunnan koulutoimen kuraattorin tehtävä täytetään toistaiseksi osa-aikaisena
toimena, joka on budjetoitu yhtenäiskoulun talousarviossa. Pätevyysvaatimuksena tehtävään edellytetään kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena olevaa sosiaaliohjaajan tehtäviin soveltuvaa sosiaalialalle suuntaavaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa.
PÄÄTÖS: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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16 §
AVUSTAJARESURSSIN VARAAMINEN TAIVASSALON YHTENÄISKOULUUN
Liite: Selvitys tuen resursseista Taivassalon yhtenäiskoulussa
Taivassalon yhtenäiskoulussa työskentelee tällä hetkellä kaksi koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhonohjaajaa. Lisäksi työskentelee yksi osa-aikainen koulunkäynninohjaaja.
Kahden ohjaajan resurssi on jaettu tasaisesti opetusryhmiin ja yksi osa-aikainen ohjaaja
työskentelee pääsääntöisesti erityisluokassa olevien oppilaiden ohjaajana. Asiasta on tarkempi selvitys liitteenä.
Lukuvuoden 2016-2017 osalta on avustajaresurssi arvioitava kokonaisuutena uudelleen,
koska ensimmäiselle luokalle siirtyy isokokoinen ryhmä ja ryhmässä on pysyvä avustajatarve.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta käy asiasta keskustelun päättää riittävän avustajaresurssin varaamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.
PÄÄTÖS: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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17 §
YRITYSKYLÄ YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKAMINEN
Liite: Yhteistyösopimus Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta (luonnos) esitellään kokouksessa
Yrityskylä Varsinais-Suomen nykyinen rahoituskausi päättyy toukokuussa 2016. Lukuvuosi
2015−2016 on toiminut oppilaiden näkökulmasta vielä normaalisti.
Yrityskylän rahoitus kerätään jatkossakin kuntien lisäksi toiminnassa mukana olevilta yrityksiltä sekä säätiöiltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on mahdollinen. Kunkin kunnan
maksuosuus perustuu jatkossakin 6.-luokkalaisten määrään kunnassa. Turun kaupunki on
sitoutunut olemaan mukana toiminnassa kaudella 2016−2019 sekä kunnan kokoon perustuvalla tukisummalla että tarjoamalla tilat Yrityskylän käyttöön. Myös yritykset ovat lähteneet innolla mukaan jatkokaudelle.

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 11.5.2015:
Taivassalon kunnan 6-luokkalaiset ovat osallistuneet Yrityskylän toimintaan tällä toimintakaudella. Vastaavaa yrittäjyyskasvatukseen liittyvää kokonaisuutta ei ole mahdollista toteuttaa omassa lähiympäristössämme ja koulun yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen näkökulmasta toiminnan jatkuminen on toivottavaa.
Yrityskylän toiminta on vastannut hyvin odotuksia. Oppilaskohtainen kustannus seuraavalle
kolmivuotiskaudelle on 40 euroa eli varsin kohtuullisella panostuksella yrittäjyyskasvatusoppimiskokonaisuus saadaan taivassalolaisille koululaisille.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Yhteistyösopimuksen Yrityskyläoppimiskokonaisuudesta ja sitoutuu vastaamaan Taivassalon kunnalle aiheutuvasta kuntaosuudesta yhtenäiskoulun opetustoimintaan varatuista määrärahoista.
PÄÄTÖS: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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18 §
TIEDOTUSASIAT
Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:
-

Matemaattisten aineiden lehtorin irtisanoutuminen
Yhtenäiskoulun virkajärjestelyt 2016-2017
Tuloslaskelma ja tiliraportti sivistystoimi 2016_huhtikuu
Opetussuunnitelma 2016

EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SIVL:3 /2016
19 §
VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola ja vapaa-aikasihteeri Riitta Jalonen 14.3.2016:
Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi vuosiavustukset nuorisoyhdistysten toimintaan
29.4.2016 mennessä. Nuorisoyhdistysten vuosiavustus vuonna 2016 on 2600 euroa.

Määräaikaan mennessä on sivistyslautakunnalle saapunut kolme vuosiavustushakemusta.
Yhdistykset hakevat vuosiavustuksia seuraavasti.

MLL
Tupshaukat
VPK:n nuoriso-osasto

Hakee
1000 €
1000 €
1900 €

Myönnetty 2015
866 €
866 €
866 €

Yhteensä:

3900 €

2598 €

Vuosiavustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa on otettava huomioon
mm. hakijan toiminnan laatu ja laajuus sekä säännöllisyys, toiminnan ajankohtaisuus, hakijan oma varainhankinta, avustusten tarve sekä taloudellinen asema.
Ehdotusta täydennetään kokouksessa.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää nuorisoyhdistysten vuosiavustusten jakamisesta.
PÄÄTÖS: Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti kohdeavustusten jakamisesta seuraavasti: MLL, Tupshaukat ja VPK:n nuoriso-osasto kukin 866 euroa.
Jäsen Marika Lehtinen jääväsi itsensä esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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SIVL:3 /2016
20 §
KOHDEAVUSTUSTEN JAKAMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola ja vapaa-aikasihteeri Riitta Jalonen 14 13.2016:
Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi nuorisoyhdistysten ja nuorten omien toimintaryhmien kohdeavustukset 29.4.2016 mennessä. Kohdeavustuksia on jaossa koko vuodelle
1000 €. Kohdeavustukset ovat kertaluontoisia, tiettynä ajankohtana toteutettavien tapahtumien kuluihin tai kaluston hankinnasta aiheutuviin kuluihin.
Kyseessä olevia avustuskohteita voivat olla matka-avustus, kaluston hankinta, leiri, koulutustilaisuus tms. vastaava asia tai tapahtuma. Määräaikaan mennessä on anomuksensa
jättänyt:
Hakee

Kohde

MLL

500 euroa

ilmapallotaikurin korvaus

VPK:N nuoriso-os.

500 euroa

alueleiri- ja muut kulut

Tupshaukat

680 euroa

Tammileirin maksut

Yhteensä:1680 euroa
Kohdeavustukset nuorisojärjestöille jaetaan kerralla kokonaan.
Ehdotusta täydennetään kokouksessa
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta käy asiasta keskustelun päättää avustusten jakamisesta siten, että kullekin kolmelle hakijalle myönnetään 333 euron avustus.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Jäsen Marika Lehtinen jääväsi itsensä esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SIVL:2 /2016
21 §
VUOSI- JA KOHDEAVUSTEN MYÖNTÄMINEN URHEILUSEURALLE
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola ja vapaa-aikasihteeri Riitta Jalonen 12.5.2016.
Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi urheiluseurojen kohdeavustukset ja vuosiavustukset 29.4.2016 mennessä. Urheiluseurojen vuosiavustuksena jaetaan 2500 € ja kohdeavustuksina 4300 €, josta 2300 € koulutus- ja kurssitoimintaan ja
2000 euroa vetäjäpalkkioihin, joista 1000 euroa yksilölajien valmennustyöhön ja
1000 euroa muuhun valmennukseen.
Myöhempää käyttöä varten jätetään 1000 euroa mahdollista muuta avustamista varten,
josta 200 euroa henkilökohtaista stipendiä/stipendejä varten ja 800 euroa
nyrkkeily- tai muun urheiluseuran aloittamisen tukemista varten.

Määräaikaan mennessä avustusta on hakenut Taivassalon Tahti ry seuraavasti.
Vuosiavustus
2500€
Kohdeavustus
4600 € koulutukseen ja kurssitoimintaan
Ehdotusta täydennetään kokouksessa.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää myöntää vuosiavustusta Taivassalon
Tahti ry:lle 2500€ ja kohdeavustusta 4300€, josta koulutus- ja kurssitoimintaan kohdistuu
2300 euroa ja vetäjäpalkkioihin 2000 euroa. Vetäjäpalkkioista 1000€ yksilölajien valmennukseen ja 1000 € muuhun valmennukseen.
PÄÄTÖS: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto

TAIVASSALON KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
18.05.2016

Sivu
14

22 §
VAPAA-AJAN OHJAAJAN TOIMESTA JA TEHTÄVÄKUVAUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 11.5.2016:
Vapaa-ajanohjaaja on irtisanoutunut 29.2.2016 lähtien. Vapaa-ajanohjaajakoulukuraattorin tehtävä on ollut tilapäisesti täytettynä kahden eri henkilön toimesta
jotta uuden lainsäädännön mukaisiin pätevyysvaatimuksiin on kyetty vastaamaan.
Vapaa-ajanohjaan viransijaisuus päättyy 31.7.2016.
Nuorisolain 72/2006 7 §:n mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät
järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.
Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien
tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta tai muut
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, yhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen
kanssa.
Liikuntalain 1054/1998 2 §:n mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukea
kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
KVTES:n liite 2 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät kohdassa (02VAP020), että palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat toimintayksikön tai toiminta-alueen johto- ja esimiestehtävissä. Tehtäviin voi kuulua asiantuntijatyötä.
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa.
Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai
vapaa-aikasihteeri, johtava koordinaattori ja koordinaattori.
Vapaa-ajanohjaajan tehtäväkuvaus:
Nuoriso- ja liikuntalaissa ja -asetuksissa säädettyjen tehtävien lisäksi vapaa-ajanohjaajan
toimeen kuuluu:

lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen kunnassa

nuorten aktivointi ja ohjatun vapaa-aikatoiminnan järjestäminen

nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen kuntalaisille

huumeiden ja päihteiden vastainen raittiustyö

valmistella sivistyslautakunnalle liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä koskevat
asiat yhdessä sivistystoimenjohtajan kanssa ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta

päättää ja vastata kilpailujen, leirien ja retkien järjestämisestä sekä vastata liikuntatapahtumista

päättää hallinnassa olevien liikunta- ja nuorisotilojen ja -alueiden aukiolosta ja
käyttövuoroista

huolehtia kunnan liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen sekä ulkoilureittien ja paikkojen ja niihin kuuluvien laitteiden ja välineiden tarkoituksenmukaisesta ja taloudelPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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lisesta käytöstä ja hoidosta (ladut, luistelukentät, urheilukentät, pesäpallon, jalkapallon
ja yleisurheilun suorituspaikat, huoltotilat)
päättää irtaimen omaisuuden ja palveluiden hankinnoista vapaa-aikatoimelle
suunnitella vapaa-aikatoimen ostopalvelut
vapaa-aikatoimeen liittyvä tiedotustoiminta
nuorisoseurojen ja urheiluseurojen toiminnan tukeminen
raittiustyö sekä terveys- ja tapakasvatus
yhteistyö koulujen, sosiaalitoimen, 4 H-yhdistyksen, seurakuntien ja alueen
muiden toimijoiden kanssa
talousarviossa mainittujen painopisteiden toteutus
Muut vapaa-ajanohjaan toimialaan kuuluvat tehtävät

Vapaa-ajanohjaajan kelpoisuus määritellään siten, että toimeen vaaditaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava soveltuva opistoasteen koulutus.
Taivassalon hallintosäännön 46§ mukaisesti sivistyslautakunnan päätösvaltaan kuuluu
päättää vapaa-aikatoimen osalta palveluiden järjestämisen perusteista. Lähtökohtaisesti
johtavan viranhaltijan tehtävän ja toimenkuvan määrittelyä voitaneen pitää palveluiden järjestämisen näkökulmasta keskeisenä asiana.
Varsinaisesti henkilökunnan tehtävistä ja toimenkuvasta päättäminen kuuluu toimialajohtajan tehtäviin. Toimialajohtaja päättää myös välittömien alaistensa osalta virka- tai työsuhteeseen ottamisesta, virka- tai työsuhteen päättämisestä, varoituksen antamisesta ja lomauttamisesta.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
vapaa-aikatoimen osalta vastaavaksi viranhaltijaksi palkataan vapaa-ajanohjaaja edellä
esitetyn tehtäväkuvauksen mukaisena. Tehtävän palkkaus ja työaika määritellään kvtes:n
mukaisesti. Valinnasta vastaa rehtori-sivistystoimenjohtaja hallintosäännön mukaisesti.
Sivistyslautakunnan käytyä asiasta keskustelun rehtori-sivistystoimenjohtaja tarkentaa
ehdotustaan seuraavaan muotoon:
Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikatoimen vastaavaksi viranhaltijaksi palkataan
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vapaa-ajanohjaaja edellä esitetyn tehtävänkuvauksen mukaisena. Tehtävän palkkaus ja työaika määritellään KVTES:n mukaisesti. Valinnasta vastaa rehtori-sivistystoimenjohtaja hallintosäännön mukaisesti.
Tehtävä laitetaan julkiseen hakuun ja ilmoitus julkaistaan kuntarekry.fi palvelussa
ja työvoimahallinnon sivuilla. Haastattelijoina toimivat rehtori-sivistystoimenjohtaja,
lautakunnan puheenjohtaja ja mahdollisuuksien mukaan lautakunnan jäseniä.
PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä tarkennetun ehdotuksen.
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23 §
ILTAPÄIVÄKERHOMAKSUN VAHVISTAMINEN
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 17.5.2011:
Iltapäiväkerhomaksujen kustannustasoa on tarkkailtava kuluvan vuoden aikana. Lukuvuosi
2010-2011 on hoidettu pienemmällä henkilöstömäärällä verrattuna edelliseen lukuvuoteen.
Lapsimäärä kerhossa on ollut sellainen, että kerho on kyetty hoitamaan kahden henkilön
voimin.
Huomionarvoista on, ettei lapsimäärää voi yhtään kasvattaa. Kyselyjä 3-4. luokkalaisten
osallistumisesta kerhoon on tullut. Lähtökohta on, että palvelua tulee lain mukaan tarjota 12.luokkien oppilaille ja erityisoppilaille.
Odotettavissa on että lukuvuosi 2011-2012 on käyttäjämäärältään isompi verrattuna kuluvaan lukuvuoteen. Kustannukset iltapäiväkerhon järjestämiseksi ovat kasvaneet tasaisesti
(palkka, kiinteistö, välipala ym.). Edellisenä lukuvuonna iltapäiväkerhomaksua ei korotettu.
Kustannusten nousun vaikutusten jakamiseksi osin kunnan maksettavaksi ja osin käyttäjien
maksettavaksi on perusteltua korottaa iltapäiväkerhomaksua.

EHDOTUS: Iltapäiväkerhomaksut lukuvuodelle 2011-2012 päätetään seuraavalla tavalla:
- 65 € kuukaudessa
- 1-10 päivän maksu 32,50 € / kuukausi
___
Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 11.5.2016:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen
tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää
lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja
lisätä osallisuutta.
Kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta
järjestää tai hankkii tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille (erityisen tuen piirissä olevat
oppilaat) kunnan päättämässä laajuudessa. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan
heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00–17.00 välisenä aikana. Toimintaa suunniteltaessa tulee olla yhteistyössä
kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Kunnan tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua
aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma.
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Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla
570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamutai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet
myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo
kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.
Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on
syytä.
Taivassalon yhtenäiskoulun yhteydessä tarjotaan iltapäiväkerhokerhotoimintaa
kaikkina koulupäivinä klo 13-17. Tämän toiminnan laajuus on siis 760 tuntia lukuvuoden aikana. Aamukerhoa ei tarjota muuten kuin aamujakotuntien yhteydessä klo
9-10 kuljetusoppilaiden ja tarvittaessa muidenkin 1-2 luokkalaisten osalta. Kerhoohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Koululla on oma tila iltapäiväkerhon käytössä klo 13-17. Iltapäiväkerhossa tarjotaan välipala noin klo 14.
Iltapäiväkerhosta perittävä maksu on tällä hetkellä 65 euroa kuukaudessa. Kymmenen kertaa kuukaudessa tai vähemmän toimintaan osallistuvilta peritään maksusta
puolet eli 32,50 euroa kuukaudessa. Aiemmassa lainsäädännössä maksukatto laajemmasta 4 viikkotunnin kerhotoiminnasta oli 80 euroa ja 3 viikkotunnin toiminnasta
oli mahdollisuus periä 60 euroa. Uudistuneen lainsäädännön mukaisesti maksuja on
mahdollisuus korottaa kaksinkertaisiksi.
Yleinen iltapäiväkerhotoiminnasta perittävien maksujen taso vaihtelee ympäristökunnissa 90-120 euron välillä. Juurikaan ei löydy alle 90 euron kuukausimaksulla
järjestettyä toimintaa, joka järjestetään laajemman tuntimäärän mukaisena.
Taivassalossa iltapäiväkerhomaksua on tarkistettu edellisen kerran lukuvuoden
2011-2012 alusta lukien. Kasvaneet kustannukset (henkilöstö, kiinteistö, elintarvikkeet) johtavat väistämättä päätelmään, että uuden lainsäädännön myötä maksujen
korottamiselle on painetta. Korotusten tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti olla maltillisia,
jotta toiminta toteuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetyssä laissa asetetut lapsen kasvun tukemiseen liittyvät tavoitteet ja että kerhotoiminta on kaikkien saavutettavissa.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää iltapäiväkerhomaksun suuruudeksi 1.8.2016 alkaen
- 85 € kuukaudessa
- 1-10 päivän maksu 42,50 € / kuukausi
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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24 §
VALTUUTUS TURUN KAUPUNGINKIRJASTOLLE MELINDA PALVELUSOPIMUKSEN
TEKEMISEEN
Liite: Melinda-palvelusopimus luonnos
Suomesta on puuttunut kirjastojen yhteinen kansallinen tietokanta, joka kirjastojen yhteisenä tietovarantona rakentaa perustan kansallisille kirjastopalveluille. Kukin kirjasto on huolehtinut oman aineistonsa kuvailusta omaan paikalliseen tietokantaansa.
Melinda-palvelusopimuksen tarkoituksena on luoda kansallinen metatietovaranto, joka sisältää keskitetysti kirjastoaineistojen metatiedot. Kansallinen metatietovaranto toimii sopimuksen solmineiden kirjastojen metatiedon varantona. Se mahdollistaa aineistoja kuvailevien metatietojen kansallisen ja kansainvälisen yhteiskäytön, jonka kautta muiden kirjastojen tekemän kuvailutyön täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu ja erilliset kuvailutarpeet
vähenevät. Keskitetyt palvelinratkaisut ja hyvä tietoturva tuovat toimintaan kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Lisäksi kuvailu yhdenmukaistuu ja metatiedon laatu paranee. Metatietovarannon pohjalta on nykyistä helpompi luoda muita uusia kansallisia verkkopalveluita ja
vaihtaa metatietoja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa silloin, kun metatiedon
käyttöoikeudet sen mahdollistavat.
Ohjelmistolisenssin hankintakustannus, ohjelmiston tuki- ja ylläpitomaksut, palvelinympäristön ylläpitoon liittyvät kustannukset sekä palvelun kehittäminen ja tuki Kansalliskirjastossa
katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (perus- ja täydentävää rahoitusta)
edellyttäen, että eduskunta myöntää tarvittavan rahoituksen, eikä niistä aiheudu kuluja Kirjastolle. Muutoin kumpikin sopijaosapuoli vastaa kustannuksistaan itse.
Kansalliskirjasto tiedottaa rahoituksessa tapahtuvista mahdollisista muutoksista heti tiedon
saatuaan ja neuvottelee kirjastojen kanssa ratkaisuvaihtoehdoista. Mikäli rahoittaja muuttaa
metatietovarannon rahoitusta olennaisesti, tarkistetaan sopimusta vastaamaan uutta tilannetta. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, on molemmilla sopijaosapuolilla
kohdassa 17 kuvattu oikeus irtisanoa tämä sopimus.
Turun kaupunginkirjasto on pyytänyt muilta Vaski-kirjastoilta valtuutusta Melindan palvelusopimuksen solmimiseksi. Valtuutus pyydetään palauttamaan allekirjoitettuna 31.5.2016
mennessä

EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää myöntää Turun kaupunginkirjastolle valtuutuksen solmia Melinda-palvelusopimus Kansalliskirjaston ja Turun kaupunginkirjaston välille.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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25 §
TAIVASSALON LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖMAKSUT
Sivistyslautakunta 15.1.2014 § 7
E-liite: Liikuntahallin käyttömaksut
Taivassalon liikuntahalli valmistuu heinäkuun lopussa 2014. Sujuvan käyttöönoton ja riittävän aikaisen salivuorojen haun mahdollistamiseksi on tarpeen keskustella ja päättää salivuoroista ja kuntosalin käytöstä perittävistä maksuista.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää liikuntahallin käyttömaksuista.
PÄÄTÖS: Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
___________
Sivistyslautakunta 23.4.2014 § 27
E-liitteet:
-

Luonnos Taivassalon liikuntahallin salivuoromaksuiksi
Luonnos 2 Taivassalon liikuntahallin salivuoromaksuiksi

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 16.4.2014:
Taivassalon liikuntahallin salivuoromaksujen osalta on kuultu Taivassalon keskeisintä liikuntatoimintaa järjestävää yhdistystä, Taivassalon Tahti ry:tä. Taivassalon Tahdin puheenjohtaja Pia Lahtinen on tuonut esiin sähköpostilla 1.4.2014 lähettämässään kannanotossa
seuraavia yhdistyksen näkemyksiä:
1. esitetty salin käyttömaksu viisinkertaistaa maksun aikaisempaan koulusalin käyttöön
verrattuna
2. ensimmäisen kauden tai ainakin syksyn osalta toivotaan hintojen puolittamista vielä tästä esitetystä tasosta
3. riskinä on, että syksyllä sali jää vajaakäytölle esitetyillä hinnoilla, kun ei uskalleta salivuoroja varata talousarvioiden ylitysten pelossa.
4. Vaikka suuremmilla paikkakunnilla on totuttu harrastusten maksullisuuteen, on täällä
Taivassalossa kuitenkin totuttu siihen, että lapsilla on mahdollisuus harrastaa maksutta
ja tämän asian muuttaminen ei käy kädenkäänteessä.
5. Mikäli kunta taas päättäisi hieman nostaa avustuksen summaa, näkyisi tämä vasta ensi
vuonna ja tuleeko siinä turhaan kierrätettyä rahaa?
Valmistelun pohjaksi saatujen tietojen ja arvioiden mukainen uusi esitys Taivassalon liikuntahallin salivuoromaksuiksi on liitteenä (Luonnos 2 Taivassalon liikuntahallin salivuoromaksuiksi).
EHDOTUS: Sivistyslautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää liikuntahallin käyttömaksuista.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin luonnos 2 mukaisena.
___________
Sivistyslautakunta 17.12.2014 § 59
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Vs. sivistystoimenjohtaja Vesa Rantala 19.11.2014:
Sivistyslautakunnan päätöksessä liikuntahallin salivuoromaksuista ei ole otettu kantaa salivuoromaksujen arvonlisäverollisuuteen. Arvonlisäverolain 85 a §:n mukaan seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta: mm. 3) palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen.

Vapaa-aika ohjaaja Jani Korhonen 8.12.2014:
1. Kertakäyntiavain:
Ehdotus: Sivistyslautakunta nostaa päätöksellään kuntosalin kertakäyntimaksun 3 eurosta 5 euroon
Perustelut: Ensimmäinen puolivuotta on osoittanut nykyisen kertamaksun olevan niin
alhainen että se kannustaa kuntosalia epäsäännöllisesti käyttäviä asiakkaita suosimaan
kertamaksua. Kertamaksun hinnan korotus kannustaisi ostamaan kuukausikortin alhaisemmillakin käyntimäärillä.
2. Yritysten ja yhdistysten aamupäivä vuorot
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää rajoittaa yhdistysten ja yritysten aamupäivä vuorojen varaamisen max. kahteen vuoroon per viikko.
Perustelut: Vuorotyöläisillä on hankala löytää aamuilta vapaita aikoja hiljalleen lisääntyvien vuorovarausten takia. Kahteen vuoroon rajoittaminen tasoittaisi tilannetta.
VS STJ:N
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- tarkistaa 23.4.2014 § 27 päätöstään kuntosalin käyttömaksuista, että siihen lisätään
kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverolain 85 a §:n mukainen arvonlisävero, joka tällä
hetkellä on 10 % 1.1.2015 lukien;
- tarkistaa kuntosalin kertakäyntimaksun 5 euroon (sis. ALV 10%) 1.1.2015 lukien; ja
- rajoittaa yhdistysten ja yritysten aamupäivän vuorojen varaamisen enintään kahteen
vuoroon per viikko.
VS STJ:N
KOKOUKSESSA TEKEMÄ EHDOTUS: Lautakunta päättää
- tarkistaa 23.4.2014 § 27 päätöstään kuntosalin käyttömaksuista, että siihen lisätään
kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverolain 85 a §:n mukainen arvonlisävero, joka tällä
hetkellä on 10 % 1.1.2015 lukien; ja
- tarkistaa kuntosalin kertakäyntimaksun 5 euroon (sis. ALV 10%) 1.1.2015 lukien.
PÄÄTÖS: Keskustelun kuluessa Leena Pylkkö ehdotti, että kertakäyntimaksu tarkistetaan 4
euroon. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Pylkön ehdotusta
ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän kokouksessa tekemän muutetun ehdotuksen.
___________

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Esa Pirkola 18.5.2016:
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Liikuntahallin salivuorojen hinnoittelun osalta on ilmennyt tarve tarkistaa viikonloppujen hinnoittelua turnausten osalta. Turnaukset ovat toivottavia hienoissa puitteissa Taivassalon liikuntahallissa. Tämä on perusteltua, koska viikonloppujen käyttöaste ei ole kovinkaan korkea.
Turnausten osalta haasteelliseksi on tullut se, ettei tietyillä lajiliitoilla ole resursseja maksaa
pyydettyä vuokraa liikuntahallin käytöstä. Neuvottelujen tuloksena sopiva hintataso esim.
salibandy-lajiliiton osalta olisi 40 €/h. Tämä ei kuitenkaan ole päätetyn hinnaston mukainen
(60€/h) ulkopuolisten vuokraajien osalta.

EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että viikonloppuisin tuntivuokra turnausten ja kilpailujen osalta
on 40€/h (sis alv).
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 12 – 18, 21 - 22
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

§ 19 – 20, 23 -25

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Taivassalon sivistyslautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)
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