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OSALLISTUJAT
Nimi

Klo

Tehtävä

LÄSNÄ

Sivula Jarkko
Jänkä Jussi
Elgland Niina
Humalajoki Tapani
Jääskeläinen Jari
Kivelä Piia
Tyynelä Sampo
Kemppi Meri

18.00 - 19.37
18.00 - 19:32
18.00 - 19.37
18.00 - 19.37
18.00 - 19.37
18.00 - 19.37
18.00 - 19.37
18:00 - 19:37

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

MUU

Itäniemi Sirpa
Laajala Lauri
Pääkkö Mervi

18.00 - 19.37 Kh:n edustaja
18.00 - 19.37 Kunnanjohtaja
18.00 - 19.37 Esittelijä/pöytäkirjanpitäj
ä
18:00 - 18:25 Vs.
varhaiskasvatusjohtaja

Salo Heidi
POISSA

Kellokoski Mari
Korte Tuija
Hietaniemi Antti
Kivelä Sauli

Lisätied
ot

Jäsen
Jäsen
Kh:n pj
Varajäsen

KÄSITELLYT ASIAT 22 - 31
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Jarkko Sivula
Mervi Pääkkö
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jääskeläinen Jari ja Kivelä Piia.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Perhossa 17.3.2020
Jari Jääskeläinen
Piia Kivelä
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 18.3.2020
alkaen.
Sivistys- ja hallintojohtaja
Mervi Pääkkö

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 22

3/2020

34

12.03.2020

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUPA
Siva § 22

Valmistelija vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, puh 040 076 0472 tai heidi.salo@perho.com.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 09.12.2019, 62 §:ssä hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2020. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan talousarvio pitää sisällään neljännen
varhaiskasvatuksen opettajan palkkakustannukset.
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 13.2.2020, 11 §:ssä hyväksynyt
Auringonkukan vuorohoitoyksikön muuttamisen päiväkotiryhmäksi. Päiväkodissa tulee
kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on
varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus,
enintään kahdeksaa enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa
kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.
Perhon kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää toistaiseksi
voimassa olevan viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Pisteytysluonnos ja hakuilmoitusluonnos haetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toistaiseksi voimassa
olevan varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustamista 1.8.2020 alkaen.
ja mikäli kunnanvaltuusto perustaa toimen, sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
2. anoa kunnanhallitukselta varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupaa
3. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
4. että pisteytykseen osallistuvat vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo,
lastentarhanopettaja Marianne Ukskoski, sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö ja
lautakunnasta vähintään kaksi jäsentä
5. että pisteytysryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluun osallistuu
koko pisteytysryhmä.

Päätös:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi lautakunnasta
pisteytystyöryhmään jäsenet Piia Kivelä ja Tapani Humalajoki

---

----Merkittiin, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo oli paikalla tämän pykälän
esittelyn ajan ja poistui ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 12
§ 23

3/2020
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23.01.2019
12.03.2020

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Siva § 12

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

* * * * * * * * * * * anoo eroa ravitsemistyöntekijä-lastenhoitajan toimesta 1.3.2019
alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. myöntää eron * * * * * * * * * * * * ravitsemistyöntekijä-lastenhoitajan toimesta
1.3.2019 alkaen
2. kiittää * * * * * * * * * * * pitkästä työurasta Perhon kunnan palveluksessa
3. aloittaa rekrytointiprosessin keväällä 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Siva § 23

Valmistelija vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, puh 040 076 0472 tai heidi.salo@perho.com.

1.3.2019
avoimeksi
jääneen
ravitsemistyöntekijä-lastenhoitaja
toimen
rekrytointiprosessia ei käynnistetty, vaan toimea on hoitanut määräaikaiset työntekijät.
Toimeen on siirretty 1.3.2020 alkaen samassa ryhmässä lastenhoitajan toimea
hoitanut työntekijä hänen omasta pyynnöstään. Näin ollen varhaiskasvatuksessa on
yhden toistaiseksi voimassa olevan lastenhoitajan toimi täyttämättä.
Pisteytysluonnos ja hakuilmoitusluonnos haetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. anoa kunnanhallitukselta toistaiseksi voimassa olevan lastenhoitajan toimen
täyttölupaa
että mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan
2. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
3. että pisteytykseen osallistuvat vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, lastenhoitaja
Teija Arkkukangas, sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö ja lautakunnasta vähintään
kaksi jäsentä
4. että pisteytysryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluun osallistuu
koko pisteytysryhmä.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 12
§ 23

3/2020
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23.01.2019
12.03.2020

Sivistys- ja hallintojohtajan muutettu päätösehdotus:
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. anoa kunnanhallitukselta yhden määräaikaisen lastenhoitajan toimen täyttölupaa
ajalle 1.8.2020 - 31.12.2021
että mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan
2. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
3. että pisteytykseen osallistuvat vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, lastenhoitaja
Teija Arkkukangas, henkilöstösihteeri Kirsi Polvilampi sekä lautakunnasta vähintään
kaksi jäsentä.
4. että pisteytysryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluun osallistuu
koko pisteytysryhmä.
Päätös:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja nimesi
lautakunnasta pisteytystyöryhmään jäsenet Sampo Tyynelä ja Jari Jääskeläinen.

---

----Merkittiin, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo oli paikalla tämän pykälän
esittelyn ajan ja poistui ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Pöytäkirjan tarkastus
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PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 24
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12.03.2020

KAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Siva § 24

Valmistelija vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, puh 040 076 0472 tai heidi.salo@perho.com.

Kahden määräaikaisen perhepäivähoitajan työsopimukset päättyvät 31.7.2020. He
ovat työskennelleet vuorohoitoyksikössä. Näihin toimiin on edelleen jatkuva tarve ja
talousarvioon on vuosittain varattu palkkamääräraha.
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2020 11§:ssä muuttaa
vuorohoitoyksikkö Auringonkukan päiväkotiryhmäksi. Näin ollen vuorohoitopäiväkoti
Auringonkukassa on kahden määräaikaisen lastenhoitajan tarve.
Pisteytysluonnos ja hakuilmoitusluonnos haetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. anoa kunnanhallitukselta kahden määräaikaisen lastenhoitajan toimen täyttölupaa
ajalle 1.8.2020 - 31.12.2021
että mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan
2. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
3. että pisteytykseen osallistuvat vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, lastenhoitaja
Teija Arkkukangas, henkilöstösihteeri Kirsi Polvilampi sekä lautakunnasta vähintään
kaksi jäsentä.
4. että pisteytysryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluun osallistuu
koko pisteytysryhmä.

Päätös:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi lautakunnasta
pisteytystyöryhmään jäsenet Sampo Tyynelä ja Jari Jääskeläinen.

---

----Merkittiin, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo oli paikalla tämän pykälän
esittelyn ajan ja poistui ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 25

3/2020
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12.03.2020

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN
Siva § 25

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com.

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto teki rahoituspäätöksen 27.2.2020 etsivä
nuorisotyöntekijästä. Päätös on voimassa 31.12.2020 ja se koskee aikaväliä
1.6.-31.12.2020. Muutoshakemus rahoituksesta tehtiin helmikuussa 2020. * * * * * * * *
* on toiminut etsivä nuorisotyöntekijänä 1.6.2019 alkaen. Voimassa oleva
määräaikainen työsopimus päättyy 31.5.2020.
Oheismateriaalina muutoshakemus ja aluehallintoviraston päätös.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää jatkaa Jukka Alahäivälän määräaikaista
työsuhdetta ajalle 1.6-31.12.2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 26

3/2020
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12.03.2020

ENGLANNIN TUNTIOPETTAJAN SIIRTO LEHTORIN VIRKAAN
Siva § 26

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Englannin lehtori eläköityi 1.1.2020. Ko. lehtori hoiti virkaansa 60 %:n työajalla. Tässä
vaiheessa on järkevää siirtää vakituinen englannin päätoiminen tuntiopettaja
vakituiseen englannin lehtorin virkaan. Henkilö on antanut suostumuksensa siirtoon.
Yläkoulun ja lukion päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on jo pitkään ylittänyt
lehtorin viran opetusvelvollisuusrajan. Päätoiminen tuntiopettaja on valittu toistaiseksi
voimassa olevaan tehtävään julkisen haun kautta vuonna 2017 Päätoiminen
tuntiopettaja on hoitanut lehtorin virkaa. Perhon kunnassa on avoinna virka, johon em.
tuntiopettaja voidaan siirtää.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää siirtää englannin tuntiopettaja * * * *
* * * * * * yläkoulun ja lukion englannin lehtorin virkaan 1.8.2020 alkaen kunnallisen
viranhaltijalain 24 §:n mukaan.

Päätös:

Pääösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 148
§ 27

3/2020
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19.12.2019
12.03.2020

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN TÄYTTÖ JA YLÄKOULUN PIENRYHMÄOHJAAJAN
TOIMEN TÄYTTÖ
Siva § 148

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Erityisluokanopettaja * * * * * * * * anoo 27.11.2019 päivätyllä kirjeellään eroa
erityisluokanopettajan virasta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. myöntää eron * * * * * * * * * erityisluokanopettajan virasta 1.1.2020 alkaen
2. anoa kunnanhallitukselta eriityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran
täyttölupaa
että mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan
3. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen,
4. että pisteytykseen osallistuvat alakoulujen rehtori, sivistys- ja hallintojohtaja ja
vararehtorit sekä lautakunnasta vähintään kaksi jäsentä ja
5. että pisteytysryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluun osallistuu
koko pisteytysryhmä.

Päätös:
---

Päätösehdotus hyväksyttiin rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen muutoksilla. Lisäksi
sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta nimesi pisteytystyöryhmään Niina Elglandin, Mari
Kellokosken ja Piia Kivelän.
-----

Siva § 27

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran hakuaika päättyyi 28.2.2020.
Hakuaikana tuli kaksi hakemusta, joista kummallakaan ei ole asetuksen mukaista
kelpoisuutta. Tästä syystä ehdotetaan myös tämän viran täyttämistä määräajaksi
lukuvuoden työajalle 10.8-2020-5.6.2021.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019, 62 §:ssä hyväksynyt Perhon kunnan
talousarvion vuodelle 2020. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan talousarvio pitää
sisällään sekä erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran ttä
määräaikaisen viran. Perhon kunnan perusopetuksessa on yläkoululla ja alakoululla
tarve erityisluokanopettajan virkaan. Molemmissa kouluissa on tarve edelleen
pienryhmätoiminnalle. Molempiin ryhmiin tarvitaan myös pienryhmäohjaajia.
Alakoulujen osalta ohjaajat määritellään erikseen, mutta yläkouluun ehdotetaan
jatkettavan tämän hetkisen ohjaajan työsopimusta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

Ehdotus:

§ 148
§ 27

3/2020
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19.12.2019
12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. valita alakoulun erityisluokanopettajan virkaan määräajaksi 10.8.2020-5.6.2021 * * *
* * * * * * *. Hänellä on aineenopettajan kelpoisuus.
2. valita yläkoulun erityisluokanopettajan
10.8.2020-5.6.2021 * * * * * * * * * * * * * * * * *

virkaan

jatkamaan

määräajaksi

3. valita yläkoulun pienryhmätoimintaan pienryhmäohjaajaksi jatkamaan määräajaksi
10.8.2020-5.6.2021 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
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12.03.2020

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN SIVISTYS- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNALLE
Siva § 28

Valmistelija sivistys- ja
mervi.paakko@perho.com.

hallintojohtaja

Mervi

Pääkkö,

puh.

0400

798

011

tai

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta
alaisensa viranhaltijan päätöksiin.
Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).
Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa
lautakunnalle,
johtokunnalle
tai
kunnanhallitukselle
luettelon
tekemistään
viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.
Seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 6.2.-3.3.2020 esityslistan oheismateriaalina:
Alakoulujen yhteinen rehtori
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri
Sivistys- ja hallintojohtaja
Yläkoulun ja lukion rehtori
Varhaiskasvatusjohtaja
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011
tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 6.2.-3.3.2020
tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

12.03.2020

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

§ 29
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12.03.2020

TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Siva § 29

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavaa:
1. OKM:n kirje Tartuntatautiepidemioihin varautumista koskevien suunnitelmien
tarkistaminen ja uusi koronavirus
2. Yläkoulun ja lukion rehtorin viran vastaanottaminen / Anni Riihimäki
3. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto, tarkastuskertomus Oksakosken koulu
4. Ohjeistus koronavirusepidemiasta työntekijöille ja luottamushenkilöille
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi.

---

-----
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MUUT ASIAT
Siva § 30

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta keskustelee tarvittaessa muista asioista.

Päätös:

Todettiin, että ei muita asioita.

---

-----
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SELITYSPYYNTÖ KORKEIN HALLINTO-OIKEUS/20040/03.04.04.04.10/2020
Siva § 31

Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Korkein hallinto-oikeus pyytää 11.2.2020 päivätyllä kirjeellä, diaarinumero
20040/03.04.04.04.10/2020, selitystä valitukseen. Selitys ja sen liitteet on toimitettava
23.3.2020 mennessä.
Avustajana selityksen laatimisessa on toiminut Asianajotoimisto Näsman&Båsk Oy.
Selitysluonnos jaetuissa asiakirjoissa. Asiakirjat eivät ole julkisia, JulkLaki 25-26 §.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798
011 tai mervi.paakko@perho.com.

Ehdotus:

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää
1. antaa liitteenä olevan selitysluonnoksen
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

mukaisen

selityksen

valituksesta

2. lukea, hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

----Merkittiin, että vpj Jussi Jänkä ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28 §, 7. mom) ja
poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalKieltojen perusteet
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
22-24, 28-31
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
25-27
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
PERHON KUNTA
Kirjaamo
PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimukse
n muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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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

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomiistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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