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§ 51
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.32.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 52
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Kristiina Lammi ja jäsen Kukka Trofast.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.5.2022.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Kristiina
Lammin ja jäsen Jukka Jänisojan.
Merkitään, että varajäsen Saila Pohjavaara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana
ennen päätöksentekoa.
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Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 28,11.03.2020
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 68,16.06.2020
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 21,17.03.2021
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, § 43,20.05.2021
Sivistyslautakunta, § 8,30.09.2021
Sivistyslautakunta, § 5,26.01.2022
Sivistyslautakunta, § 53, 18.05.2022
§ 53
Vararehtorien valinta / Perälän yksikkö / kevät 2022
LAIDno-2020-190
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, 11.03.2020, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Kiukkonen
sami.kiukkonen@kauhajoki.fi
sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Yhteisnäiskoulun eri yksikköjen vararehtoreiden toimikausi päättyy lukuvuoden 2019-
2020 loppuun mennessä. Eri yksiköt ovat esittäneet vararehtoreita seuraavasti lv.
2020-2022:
Kylänpää: Jukka Oja
Isokylä: valitaan myöhemmin
Perälä: Piia Mäkelä
Hulmi: Markku Laukkonen
Yläkoulu: Tanja-Tupuna Kumara
Rauhala: Jonna Koskela
Kirkonkylä: Mika Koskela
Lukio: Jukka-Pekka Aaltonen
Ehdotus
Esittelijä: Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuosina 2020 - 2022
vararehtoreina toimivat eri yksiköissä seuraavat henkilöt:
Kylänpää: Jukka Oja
Isokylä: valitaan myöhemmin
Perälä: Piia Mäkelä
Hulmi: Markku Laukkonen
Yläkoulu: Tanja-Tupuna Kumara
Rauhala: Jonna Koskela
Kirkonkylä: Mika Koskela
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Lukio: Jukka-Pekka Aaltonen
Päätös
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän
ehdotuksen.

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, 16.06.2020, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Kiukkonen
sami.kiukkonen@kauhajoki.fi
sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Yhteisnäiskoulun eri yksikköjen vararehtoreiden toimikausi päättyy lukuvuoden 2019 -
2020 loppuun mennessä. Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lv
2020 - 2022. Isonkylän vararehtorin valinta lv 2020 on vielä kesken, koska yksikön
nykyinen vararehtori eläköityy kesällä ja virantäyttöprosessi on ollut käynnissä
keväällä.
Ehdotus
Esittelijä: Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Isokylän opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen
ehdotuksen pohjalta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää valita Isokylän
vararehtoriksi lukuvuosille 2020 - 2022 luokanopettaja Marjo Kaartisen.
Päätös
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän
ehdotuksen.

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, 17.03.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Kiukkonen
sami.kiukkonen@kauhajoki.fi
sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lukuvuosille 2020 - 2022.
Kylänpään yksikön vararehtorin valinta lukuvuodelle 2021 - 2022 on vielä kesken,
koska yksikön nykyinen vararehtori eläköityy 1.8.2021 alkaen ja virantäyttöprosessi on
ollut käynnissä kevättalvella 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Kylänpään opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen
ehdotuksen pohjalta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää valita
Kylänpään vararehtoriksi lukuvuodelle 2021 - 2022 luokanopettaja Anne-Mari Vallin.
Päätös
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Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän
ehdotuksen.

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta, 20.05.2021, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lukuvuosille 2020 - 2022.
Hulmin yksikköön tarvitaan vararehtori Markku Laukkosen virkavapauden ajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hulmin opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen
ehdotuksen pohjalta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää valita Hulmin
vararehtoriksi ajalle 26.4. - 31.12.2021 luokanopettaja Hanna Ritolan.
Päätös
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän
ehdotuksen.

Sivistyslautakunta, 30.09.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Perälän koulun vararehtori Piia Mäkelä on jäänyt virkavapaalle ja siksi kouluun
tarvitaan uusi vararehtori.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Perälän koulun opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin
yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita Perälän
koulun vararehtoriksi lukuvuodelle 2021 - 2022 luokanopettaja Hele Järven.
Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Perälän koulun opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöningin yksimielisen
ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita Perälän koulun vararehtoriksi
lukuvuodelle 2021 - 2022 luokanopettaja Hele Järven.
Lukion opetushenkilökunnan ja rehtori Ari Puumalan yksimielisen ehdotuksen
pohjalta sivistyslautakunta päättää valita lukion vararehtoriksi lukuvuodeksi 2021-
2022 Tuula Kaukolan.
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Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Sivistyslautakunta, 26.01.2022, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lukuvuosille 2020 - 2022.
Hulmin yksikköön on valittu vararehtoriksi Hanna Ritola Markku Laukkosen
virkavapauden ajaksi 31.12.2021 saakka. Virkavapaus jatkuu 31.7.2022 saakka, joten
myös vararehtori tarvitaan ko. ajalle.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Hulmin opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen
ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita Hulmin vararehtoriksi ajalle 1.1.
- 31.7.2022 luokanopettaja Hanna Ritolan.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Sivistyslautakunta, 18.05.2022, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
LO vararehtori Hele Järvi on virkavapaalla 25.4. - 4.6.2022. Hänelle tarvitaan Perälään
vararehtorin sijainen. Yksikössä käytyjen keskustelujen perusteella valitaan
yksimielisesti LO Laura Rintala vararehtorin tehtäviin Perälään (4215) ajalle 25.4. -
4.6.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää valita Perälän yksikön vararehtoriksi LO Laura Rintalan
ajalle 25.4. - 4.6.2022
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 54
Vararehtorien valinta / lv 2022 -2023
LAIDno-2022-307
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Yhteisnäiskoulun eri yksikköjen vararehtoreiden toimikausi päättyy lukuvuoden 2021 -
2022 loppuun mennessä. Eri yksiköt ovat esittäneet vararehtoreita seuraavasti lv.
2022 - 2023:
Kylänpää: Anne-Mari Valli.
Isokylä: Marjo Kaartinen
Perälä: Hele Järvi
Hulmi: Hanna Ritola
Yläkoulu: Jenni Latvala
Rauhala: Jonna Koskela
Kirkonkylä: Mika Koskela
Lukio: Tuula Kaukola
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuonna 2022 - 2023 vararehtoreina toimivat eri
yksiköissä seuraavat henkilöt:
Kylänpää: Anne-Mari Valli
Isokylä: Marjo Kaartinen
Perälä: Hele Järvi
Hulmi: Hanna Ritola
Yläkoulu: Jenni Latvala
Rauhala: Jonna Koskela
Kirkonkylä: Mika Koskela
Lukio: Tuula Kaukola
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 55
Lukion englannin kielen lehtori (0127)
LAIDno-2022-280
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Laihian kunnassa on ollut haettavana ajalla 25.4.2022 - 9.5.2022 Laihian lukion
englannin kielen lehtorin virka.
Määräaikaan mennessä saapui 17 hakemusta. Hakijoista 14:llä on muodollinen
pätevyys erityisopettajan virkaan. Kuusi hakijaa kutsuttiin hastatteluun. Haastattelut
suoritetaan 16.5.2022 virastolla sekä etäyhteyksiä hyödyntämällä (Google
Meet). Haastattelutyöryhmään kuuluvat vt. sivistysjohtaja Markku Laukkonen,
lautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro, lautakunnan jäsen Sakari Poti ja lukion rehtori
Ari Puumala.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus on
OVTESsin mukainen.
Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja
esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504
/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika.
Hakemukset ja hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali: Lista hakijoista
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Laihian lukion englannin kielen lehtorin virkaan valitaan haastatteluryhmän
yksimielisen esityksen mukaisesti xxx xxx 1.8.2022 alkaen ja varalle xxx xxx.
xxx xxx kohdalla ei noudateta koeaikaa, koska hän on hoitanut osittain ko. virkaa
kuluvan lukuvuoden ajan. Myöskään lääkärintodistusta terveydentilasta ei vaadita.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Laihia
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
18.05.2022

5/2022

11 (19)

§ 56
Päiväkodin johtaja
LAIDno-2017-320
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Laihian kunnassa on ollut haettavana (Kuntarkery + Jobilla) kaksi päiväkodin johtajan
virkaa ajalla 18.3. - 28.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui Kuntarekryyn viisi
hakemusta sekä Jobilla rekrytointiyrityksen kautta 31 hakemusta. Hakijoista 13:lla on
muodollinen pätevyys päiväkodin johtajan virkaan. Hakijoista haastateltiin
seitsemän. Haastattelut suoritettiin kunnanvirastolla 5.5.2022. Haastattelutyöryhmään
kuuluivat sivistysjohtaja Markku Laukkonen, lautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro,
lautakunnan jäsen Sakari Poti ja varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala.
Toinen päiväkodin johtaja tulee toimimaan kunnan suurimmassa päiväkodissa.
Toisen päiväkodin johtajan vastuualueena on kolme pienempää päivähoidon yksikköä.
Molemmissa tehtävissä on tällä hetkellä vastuuna kuusi lapsiryhmää.
Päiväkodin johtaja vastaa palvelukokonaisuuden pedagogisesta johtamisesta,
henkilöstö- ja talousasioista, turvallisuudesta sekä toiminnan laadusta. Lisäksi
päiävkodin johtaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen
esihenkilöiden kanssa ja on aktiivisesti mukana yhteistyöverkostoissa. Tehtäviin
saatetaan tulevaisuudessa liittää myös muiden päiväkotien tai
ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden johtajan tehtäviä.
Edellytämme varhaiskasvatuspalveluiden hyvää tuntemusta sekä hyviä
organisointitaitoja, kykyä tehdä päätöksiä ja taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa.
Arvostamme laaja-alaista pedagogista osaamista, varhaiskasvatuksen kokonaisuuden
ymmärtämistä, kehittämismyönteisyyttä, hyvää paineensietokykyä sekä tavoitteellista
ja suunnitelmallista johtamistapaa. Asiakastyön, verkostoitumisen, henkilöstö-, talous-
ja turvallisuusjohtamisen taidot ovat myös tarpeellisia.
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös tietoteknistä osaamista sekä
neuvottelu- ja viestintätaitoja.
Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 31§) mukaisesti
varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§)
kelpoisuus sekä vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito,
jollei kelpoisuus päiväkodin johtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n
siirtymäsäännöksen mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja
esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504
/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta.
Hakemukset ja hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali: Lista Kuntarekryn hakijoista
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Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaan sivistyslautakunta päättää valita
päiväkodinjohtajan virkaan 1.8.2022 alkaen xxx xxx (alkusijoituspaikka Oravametsä)
ja xxx xxx (alkusijoituspaikka Veturin, Hulmin ja Vallinmäen päiväkodit). 1. varasijalle
valitaan xxx xxx 2. varasijalle xxx xxx ja 3. varasijalle xxx xxx.
xxx xxx kohdalla ei noudateta koeaikaa eikä lääkärintodistusta terveydentilasta
vaadita.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 57
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
LAIDno-2022-68
Liitteet

1 Viranhaltijapäätökset siv 180522
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä
määrätty viranhaltija voivat ottaa käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla
siirretty sivistyslautakunnan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen (Kuntalaki 92 §).
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava
lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta
työnjohtoasioita (esim. vuosilomat, päivystysvapaat, ei harkinnanvaraiset virka- tai
työvapaat, koulutus- ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan (Hallintosääntö 56 §).
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot liitteenä ajalta
15.4. - 9.5.2022 (CaseM).
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että
sivistyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 58
Tiedoksi
Oheismateriaali: Huoltajien kannanotto
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:
- Huoltajien kannanoton tukitoimien säilyttämiseksi
- Laihian kunta on saanut Suomen malli hankkeesta valtion avustusta 34 000 €.
Kunnan omavastuuosuus 8 500 €.
- Avin päätös huoltajan kanteluun nähtävänä kokouksessa. Salassa pidettävä.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 59
Muut asiat
Päätös
- Seuraava kokous 15.6.2022 klo 17.30
- Jukka Jänisoja järjestää syksyllä koulutuskuntayhtymä Sedun opiskelijoiden kanssa
suunnittelutapaamisen Laihian keskuskoululla, jossa suunnitellaan
keskuskoulun viihtyvyyden parantamista.
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§ 60
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian
kunnan kotisivuilla 25.5.2022.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.
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Muutoksenhakukielto
§51, §52, §57, §58, §59, §60
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
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Oikaisuvaatimus
§53, §54, §55, §56
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian 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.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei
lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun
päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).
Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihia
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
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Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00
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