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§ 61
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.
Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen siten muutettuna, että pykälä 69
käsitellään pykälän 65 jälkeen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.17.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Laihia
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
15.06.2022

6/2022

4 (22)

§ 62
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Sakari Poti ja jäsen Jenna Pääskynen.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.6.2022.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Sakari Potin
ja jäsen Jenna Pääskysen.
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§ 63
Varhaiskasvatussuunnitelma 2022
LAIDno-2019-388
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Rajala
marika.rajala@laihia.fi
vt. varhaiskasvatuksen johtaja
Liitteet

1 Varhaiskasvatussuunnitelma 2022
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen toimintaa
Laihialla. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma, joka määrittelee raamit varhaiskasvatuksen
toteuttamiselle asuinpaikasta riippumatta. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat
ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Varhaiskasvatussuunnitelma
laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä
paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet,
mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan
arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa
valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämiä tavoitteita tai sisältöä.
Jokaiselle lapselle laaditaan myös yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma huoltajien
kanssa.
Opetushallitus on päättänyt varhaiskasvastussuunnitelman muutoksista.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 päivitys käynnistyi syyskuussa 2021
varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten vuoksi. Pääsääntöisesti muutokset liittyvät
lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioihin. Päivitetyissä perusteissa määritellään
entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se,
miten tukea annetaan. Uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä
henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Muita pienempiä muutoksia on
tehty mm. laaja-alaisen osaamisen osuuteen, jossa digitaalinen osaaminen on
erotettu monilukutaidoista omaksi osa-alueekseen.
Uudistunut varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2022.
Laihian paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen
ohjeistuksen mukaisesti sekä Laihian paikallista osuutta on muokattu ja täydennetty.
Aikataulu varhaiskasvatussuunnitelman muutosten tekemiselle on ollut tiukka, joten
varhaiskasvatussuunnitelman ulkoasua täydennetään mm. kuvilla. Luonnos Laihian
varhaiskasvatussuunnitelmasta on nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali: varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutokset
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
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Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 2022 otettavaksi
käyttöön kaikissa hoitomuodoissa sekä kunnallisessa että yksityisessä
varhaiskasvatuksessa.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksessa nähtävänä olleen
varhaiskasvatussuunnitelman 2022, joka kirjataan liitteeksi 1 kokouspöytäkirjaan.
Merkitään, että vt. varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala saapui kokoukseen
asiantuntijaksi § 63-65 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Laihia
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
15.06.2022

6/2022

7 (22)

§ 64
Esiopetussuunnitelma
LAIDno-2022-360
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Rajala
marika.rajala@laihia.fi
vt. varhaiskasvatuksen johtaja
Liitteet

1 Esiopetussuunnitelma
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys,
jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja
toteuttavat esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on
laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa.
Opetushallitus on tehnyt muutoksia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten
tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen
järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta
myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.
Opetushallitus on päättänyt esiopetussuunnitelman muutoksista.
Muutokset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin:
Lukuun 2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet on lisätty kirjaus siitä, että
esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on otettava
huomioon lapsen etu.
Luvusta 2.1 on poistettu toistoa, jotka liittyvät huoltajan velvoitteeseen sekä
esiopetuksen säännös- ja sopimuspohjaan.
Lukuun 2.1 on lisätty myös periaate, jonka mukaan lapsia ohjataan yksilöinä ja
ryhmänä ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja siitä, että ryhmässä ei
kiusata, syrjitä tai aiheuteta vaaraa muille.
Samaan lukuun on lisätty vielä lainsäädäntöviitteet laista perusopetuslain
muuttamisesta (163/2022).
Luvun 3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet Hyvinvointia ja
turvallista arkea käsittelevää kohtaa on vahvistettu muotoilemalla kappale uudelleen.
Lukuun 6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto on lisätty opettajaa, päiväkodin johtajaa tai
rehtoria koskeva velvoite ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai
kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä
epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Samaan lukuun on lisätty lainsäädäntöviite laista perusopetuslain muuttamisesta (163
/2022).
Uudistunut esiopetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022 alkaen.
Laihian esiopetussuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Laihian esiopetussuunnitelma on nähtävillä kokouksesssa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
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Sivistyslautakuntaa hyväksyy Laihian esiopetussuunnitelman.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksessa nähtävänä olleen
esiopetussuunnitelman, joka kirjataan liitteeksi 1 kokouspöytäkirjaan.
Merkitään, että vt. varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala saapui kokoukseen
asiantuntijaksi § 63-65 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
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§ 65
Kaksivuotinen esiopetussuunnitelma
LAIDno-2022-360
Valmistelija / lisätiedot:
Marika Rajala
marika.rajala@laihia.fi
vt. varhaiskasvatuksen johtaja
Liitteet

1 Kaksivuotinen esiopetussuunnitelma
Joulukuussa 2020 valtioneuvosto hyväksyi lain kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.
Kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024. Laihian kunta on yksi
kokeilukunnista. Opetushallitus on laatinut kokeiluopetussuunnitelman perusteet
kokeilua varten. Perusteissa määrätään kaksivuotisen esiopetuksen pedagogisesta
toteuttamisesta. Kokeilukunnat laativat oman, paikallisen kokeiluopetussuunnitelman
näiden perusteiden mukaisesti. Paikallisessa kokeiluopetussuunnitelmassa
tarkennetaan kokeilun perusteiden tavoitteita. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon
aiempaa nuoremmat lapset sekä lasten eheän päivän järjestämisen. Merkittävä
muutos on myös kasvun ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon ulottuminen
kokeilussa mukana oleviin 5-vuotiaisiin.
Opetushallitus on päättänyt kaksivuotisen esiopetuskokeilun esiopetussuunnitelman
muutoksista.
Muutokset kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteisiin:
Perusteiden käyttäjälle -lukuun on tehty seuraava tarkennus: Kaksivuotisen
esiopetuksen kokeilu toteutetaan kokeiluun valituissa kunnissa ja siihen osallistuu
vain osa 5- ja 6-vuotiaista lapsista.
Lukuun 2.3 Kaksivuotista esiopetusta ohjaavat yleiset velvoitteet on lisätty kirjaus siitä,
että esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on otettava
huomioon lapsen etu.
Lukuun 3.1 on lisätty periaate, jonka mukaan lapsia ohjataan yksilöinä ja ryhmänä
ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja siitä, että ryhmässä ei kiusata, syrjitä
tai aiheuteta vaaraa muille kuin myös lisätty lainsäädäntöviitteet laista
perusopetuslain muuttamisesta (163/2022).
Lukuun 6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto on lisätty opettajaa, päiväkodin johtajaa tai
rehtoria koskeva velvoite ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai
kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä
epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Samaan lukuun on myös lisätty lainsäädäntöviite laista perusopetuslain
muuttamisesta (163/2022).
Päivitetty opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022.
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Laihian paikallinen kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma on päivitetty
Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Luonnos kaksivuotisen esiopetuskokeilun
opetussuunnitelmasta on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksessa nähtävänä olleen
kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman muutokset, joka kirjataan
liitteeksi 1 kokouspöytäkirjaan.
Merkitään, että vt. varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala saapui kokoukseen
asiantuntijaksi § 63-65 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
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§ 66
Perusopetuksen ja lukion liikunnan lehtori (0071)
LAIDno-2020-189
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Laihian kunnassa on ollut haettavana perusopetuksen ja lukion yhteinen
liikunnan lehtorin virka (0071) ajalla 19.4. klo 12.00 - 6.6.2022 klo 14.00.
Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan hakemusta. Haastattelut
suoritettiin 7.6.2022 virastolla sekä etäyhteyksiä hyödyntämällä (Google
Meet). Haastattelutyöryhmään kuuluvat vt. sivistysjohtaja Markku Laukkonen,
lautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro, lautakunnan jäsen Sakari Poti, lukion rehtori Ari
Puumala ja vt. johtava rehtori Tanja-Tupuna Kumara.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
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 hakijoista ja lista haastatelluista
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Laihian perusopetuksen ja lukion yhteisen liikunnan
lehtorin virkaan haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti valitaan Esa
Kuivanto 1.8.2022 alkaen ja varalle valitaan Ville Rynnäs.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 67
Perusopetuksen kotitalouden lehtori (0080)
LAIDno-2022-284
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Laihian kunnassa on haettavana perusopetuksen kotitalouden lehtorin virka (0080)
ajalla 28.4. kl 15. - 12.5.2022 klo 15.00.
Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta, joista kolme oli päteviä. Haastattelut
suoritettiin 2.6.2022 virastolla. Haastattelutyöryhmään kuuluvat vt. sivistysjohtaja
Markku Laukkonen, lautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro, lautakunnan jäsen Sakari
Poti ja vt. johtava rehtori Tanja-Tupuna Kumara.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
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 hakijoista ja lista haastatelluista
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää valita Laihian perusopetuksen kotitalouden lehtorin virkaan
haastatteluryhmän esityksen mukaisesti Tiia Korkiakosken 1.8.2022 alkaen ja varalle
Irene Viljanmaan.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 68
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
LAIDno-2022-68
Liitteet

1 Viranhaltijapäätökset siv 150622
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
10.5. - 6.6.2022 (CaseM).
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro on käyttänyt otto-oikeutta 1.6.2022 vt.
perusopetuksen johtavan rehtorin viranhaltijapäätökseen määaikaisesta työsuhteesta
LAIDno-2022-60 § 252.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä kuntalain
92 §:n mukaista otto-oikeuttaan lukuun ottamatta vt. perusopetuksen johtavan
rehtorin päätöstä LAIDno-2022-60 § 252.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 69
Otto-oikeus / sivistyslautakunta 2022
LAIDno-2022-60
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Laukkonen
markku.laukkonen@laihia.fi
vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro on päättänyt käyttää otto-oikeutta vt.
perusopetuksen johtavan rehtorin Tanja-Tupuna Kumaran päätökseen LAIDno-2022-
60 § 252 Määräaikainen työsuhde.
Määräaikaiseksi epäpätevä tuntiopettaja on otettu ajalle 8.8.2022 - 31.7.2023.
Oheismateriaali: viranhaltijapäätös, otto-oikeuden käyttö
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää kumota vt. perusopetuksen johtavan rehtorin päätöksen
LAIDno-2022-60 § 252 ja palauttaa sen viranhaltijalle uuteen valmisteluun.
Lautakunta ohjeistaa että, sijaisuuksissa on käytettävä aikaisempaa
palkkausmenettelyn linjausta, siten että pätevien opettajien palkkaus on 31.7. saakka
ja epäpätevien kevätlukukauden viimeiseen oppilastyöpäivään saakka.
Sivistyslautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan
täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Merkitään, että puheenjohtaja Erkki Aro poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen ja
puhetta ryhtyi johtamaan 1. varapuheenjohtaja Jukka Jänisoja.
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§ 70
Tiedoksi
Ehdotus
Esittelijä: Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:
- Vastaanotetut virat:
Lukion englannin kielen lehtori (0127)
Päiväkodin johtajan virat 2 kpl
Laaja-alaisen erityisopettajan virka
Varhaiskasvatuksen johtajan virka
Lukion ja peruskoulun yhteinen matematiikan ja kemian ja lehtorin virka (0121)
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 71
Muut asiat
Päätös
Merkitään tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan kokoukset 24.8.2022 klo 17.30 ja
21.9.2022 klo 17.30.
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§ 72
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 22.6.2022.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.
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Hallintovalitus
§69
Hallintovalitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Jos päätöstä on oikaisuvalitusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu,
oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianomainen).
Muu erityislain mukainen valitusoikeus
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä. Jos asiakirja on annettu tiedoksi
sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella, tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos päätös annetaan tiedoksi todisteellisena tiedoksiantona, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai
hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä
asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana
aikana.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Valituksessa on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta
sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (Hallintoprosessilaki
32 §).
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Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen
viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla siten, että ne on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.

Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760
Valituksen maksullisuus
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen
maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätietoja hallintovalituksesta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi
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Muutoksenhakukielto
§61, §62, §68, §70, §71, §72
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
§63, §64, §65, §66, §67
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:
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