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TÄYDENNYS PORNAISTEN MIKA WALTARIN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN/ 6. LUOKAN LEIRIKOULU
Sivltk 13 §
liite 6

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.9.2021 §46 hyväksynyt
Mika Waltarin koulun lukuvuosisuunnitelman. Tätä lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään seuraavalla leirikoululla. 6. luokan oppilaat ovat
lähdössä leirikouluun Anjalankoskelle Nuorisokeskus Anjalaan 30.5.1.6.2022. Mukaan on lähdössä 26 oppilasta ja 1 opettaja ja 2 muuta valvojaa. Jos oppilas ei jostain syystä osallistu leirikouluun, opiskelee hän
lukujärjestyksen mukaisesti hänelle osoitetussa luokassa.
Esityslistan liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, joka sisältää
kustannuslaskelman sekä leirikoulua koskevat säännöt, joihin oppilas ja
huoltaja sitoutuvat allekirjoituksella
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta hyväksyy Mika Waltarin koulun 6. luokan leirikoulusuunnitelman.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre
puh. 040 174 5015.
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
____________________________
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT/ KESÄAJAN MAKSUTTOMUUS
Sivltk 14 §

Pornaisten kunnan hallintosäännön 22§:n mukaan sivistyslautakunta
päättää palveluista perittävistä korvauksista ja maksuista.
Varhaiskasvatuslain 13§:n mukaan varhaiskasvatuksesta perittäviin
maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia
(1503/2016). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja,
joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä
lainkaan.
Kesäajan maksuttomuus
Mikäli kesäajan maksuttomuudesta ei tehdä erillistä päätöstä, on heinäkuu maksuton niiden perheiden lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Lisäksi voimassa
olevien maksuperusteiden mukaan kokonaisen kuukauden poissaolosta
peritään puolikas maksu. Tulevien koululaisten varhaiskasvatuspaikka
tulee irtisanoa tarpeen päätyttyä, koska oikeus varhaiskasvatukseen päättyy perusopetuksen alkaessa.
Lautakunnalle esitetään varhaiskasvatuksen maksuperusteisiin lisättäväksi toistaiseksi maksuttomuusjakso kesäajalle. Kesäajan maksuttomuus helpottaa merkittävästi vuosilomasuunnittelua lomakaudelle sekä
vähentää sijaisten tarvetta päiväkodeissa. Kokonaisuutena arvioiden esityksen mukaisesta kesäajan maksuttomuudesta ei tule kunnalle lisäkustannuksia.
Sivistysjohtajan esitys:
Varhaiskasvatuksen maksuperusteita muutetaan toistaiseksi siten, että
maksuvapautuksen saa, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta perusopetuksen lukuvuoden päättymispäivän ja perusopetuksen seuraavan
lukuvuoden alkamispäivän välisenä aikana vähintään neljän viikon yhtenäisen jakson perheen etukäteen ilmoittamana ajankohtana.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
____________________________
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KUNTALAISALOITE NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUIHIN PÄÄSYN TAKAAMISESTA
Sivltk 15 §

Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite nuorten mielenterveyspalveluihin
pääsyn takaamiseksi. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 6.9.2021 §210 ja
lähettänyt asian valmisteltavaksi Keski- Uudenmaan sotekuntayhtymälle ja sivistyslautakunnalle.
”Aloite:
Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt
ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Laajoissa väestötutkimuksissa on
selvinnyt, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut
jo ennen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää.
Nuorilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla.
Eri tutkimusten mukaan noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii joistain
mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja
nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. THL:n mukaan 10-15
% nuorista kärsii vakavista ja toistuvista itsetuhoisista ajatuksista ja on
intensiivisen tuen tarpeessa. Myös päihteiden ongelmakäyttöä kasaantuu
erityisesti nuorille, joilla on mielenterveyden häiriöitä ja jaksamisen
haasteita. Mielenterveysongelmat ovat myös hyvin yleinen syy nuorten
työkyvyttömyyden ja nuorten syrjäytymisen taustalla. Alle 25-vuotiaana
mielenterveyshäiriöiden vuoksi sairaalahoidossa olleiden riski olla pois
työmarkkinoilta on suuri. Myös riski siihen, että he eivät suorita toisen
tai korkeamman asteen tutkintoa, on muuta väestöä suurempi. Mielenterveyden ja elämänhallinnan tukeminen tukee nuoren opiskelukykyä ja
tulevaisuuden työkykyä. Nuorten masennuksen varhaiseen tunnistamiseen sekä puuttumiseen tulisi panostaa, sillä lasten ja nuorten masennuksen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavia ja yhdistyvät myös
muiden terveys-, koulu- ja sosiaalipalvelujen käytön lisääntymiseen.
Puuttumalla masentuneisuuteen jo varhain, voidaan ehkäistä siitä koituvia riskejä ja kustannuksia. Minä , että Pornaisten vahvistetaan nuorille
räätälöityjä päihde- ja mielenterveyspalveluja. Tämä voidaan toteuttaa
esimerkiksi helpottamalla palveluihin pääsyä niin, että mielenterveysongelmien hoitoon soveltuvia psykoterapia ja muun psykososiaalinen hoito
lisätään osaksi perusterveydenhuollon palveluita tai palkkaamalla psykiatrista sairaanhoitajaa työskentelemään kouluissa. Lisäksi esitän, että
valtuustolle tulee antaa valtuustokauden aikana selvitys nuorten mielenterveyspalvelujen määrästä ja resurssoinnista, kuten psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelujen saatavuudesta sekä palvelujen toteutumisen
määräajoista.”
Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä on toimittanut kuntaan asiasta
seuraavan lausunnon:
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

15 §

6.4.2022

sivu

23

../.
”KEUSOTEN VASTAUS ALOITTEESEEN
Tehty aloite on tärkeä nuorten mielenterveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäistyn kannalta.
Pornaisten nuorille mielenterveys- ja päihdepalveluja Keusoten toimesta
tuotetaan Perhekeskuspalveluihin kuuluvalla nuorisoasemalla Mäntsälän toimipisteessä. Lisäksi Pornaisten nuoret saavat tukea mielenterveyteensä opiskeluhuollosta terveydenhoitajilta, koulukuraattoreilta ja psykologeilta ja pääsevät tarvittaessa sekä määräaikaistarkastusten yhteydessä lääkärin arvioon. Mikäli nuoren mielenterveysongelmat arvioidaan perustason palvelussa vakaviksi, nuori lähetetään erikoissairaanhoidon arvioon ja hoitoon. Ennaltaehkäisevänä palveluna on käytössä
Zoturin verkkoauttamisen kokonaisuus, johon myös anonyymi chat sisältyy.
Vuoden 2021 aikana 37 pornaislaista nuorta on ollut asiakkaita Keusoten tuottamassa nuorisoasemapalvelussa. Tämä on koko Mäntsälän
toimipisteen asiakkaista 13% . Käyntejä pornaislaisille on ollut 247 mikä 14% Mäntsälän nuorisoaseman toimipisteen käynneistä. Jonotusaika
nuorisoasemalle on v. 2021 ollut keskimäärin 8.8 arkipäivää kuukausikohtaisen keskimääräisen jonotusajan vaihtelun ollessa kuudesta kahteentoista arkipäivään. Täten voidaan sanoa, että pornaislaiset nuoret
ovat saaneet nuorisoaseman palveluja mielenterveys- ja päihdeasioissa
varsin nopeasti, keskimäärin kahden viikon sisällä yhteydenotosta.
Mäntsälän toimipisteessä työskentelee viisi ammattilaista, sosiaaliohjaajia ja sairaanhoitajia.
Erikoissairaanhoidon ja perustason välisen työnajon osalta on sovittu,
että nuorten psykoterapiat kuuluvat erikoissairaanhoidon vastuulle. Perustasolta on järjestettävissä lyhytpsykoterapioita, mutta vuoden 2021
aikana
yksikään
pornaislainen
ei
ole
niitä
tarvinnut.
Varhaisiin mielenterveyttä tukeviin menetelmiin nuorten yleisimmissä
mielenterveysongelmien, masennuksen ja ahdistuksen hoitoon on Pornaisten alueelle koulutettu yksi terveydenhoitaja ja yksi koulupsykologi
masennuksen hoitamiseen tarkoitettuun interventioon (IPC). Tänä vuonna ahdistuksen hoitomenetelmään, CoolKidsiin koulutetaan Pornaisista
kuraattori. Lisäksi nuorisoasemalla Mäntsälässä ahdistuksen hoitomenetelmään on kouluttautumassa ensi vuoden alussa kaksi työntekijää,
jolloin menetelmä ahdistuksen hoitamiseksi on pornaislaisten nuorten
saatavilla myös nuorisoaseman kautta. Täten pornaislaisilla nuorilla on
mahdollisuus saada koulussa ja nuorisoasemalla hoitava interventio
nuorille tyypillisimpien mielenterveysongelmien ahdistuksen että masennuksen taittamiseksi.
../.
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Lisäksi nuorisoaseman kaikkien toimipisteiden henkilökunta koulutetaan
lyhytterapeuttiseen työotteeseen alkuvuonna 2022. Kouluttamisen tavoitteena on parantaa hoidon saatavuutta suunniteltujen, asiakkaan ongelmaan räätälöityjen määrämittaisten interventioiden avulla. Lisäksi nuorisoaseman henkilöstöä tullaan kouluttamaan päihdeasioissa vuoden
2022 aikana ja nuorten päihdehoitopolkua ollaan rakentamassa Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeessa.
Ennen nuoruusikää lapsille ja perheille on tarjolla Keusotessa perheneuvolapalvelut opiskeluhuollon palveluiden lisäksi. Perheneuvolassa
tukea tarjotaan koko perheelle silloin, kun lapsella tai perheellä on
haasteita tai lapsi oireilee psyykkisesti lievällä tai keskivaikealla tasolla.
Perheneuvolan tilastoista nähdään, että pornaislaisten lasten ongelmat
vaativat lastenpsykiatrin arviota tyypillisemmin kuin mäntsäläläisten.
Pornaislaisista perheneuvolan asiakkaista lastenpsykiatrin arvioin on
tarvinnut 32% asiakkaista, kun mäntsäläläisistä asiakkaista 19% on tarvinnut lastenpsykiatrin arvion. Tämä viittaa siihen, että pornaislaiset
lapsiperheet hakeutuvat perheneuvolan palveluihin vasta silloin, kun
ongelmat ovat suurempia ja vaikeampia
Nuorisoaseman Mäntsälän toimipisteessä nuorten käytössä on lääkäripalveluita yhtenä päivä viikossa sekä lisäksi erikoislääkärin konsultaatiomahdollisuus mielenterveys- ja päihdeasioissa.
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhteistyössä koulun muun oppilashuollon kanssa huolehtia siitä, että psyykkisen oireilun tausta selvitetään, koulun tukitoimien riittävyys arvioidaan ja oppilas ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on arvioida luokan henkistä ilmapiiriä sekä oppilaiden ja opettajan suhdetta
ja toverisuhteita. Joskus luokan raskas henkinen ilmapiiri voi johtua
opettajasta. Myös tähän vaikeaan asiaan kouluterveydenhuollolla on oikeus ja velvollisuus puuttua yhteistyössä opettajan esimiesten ja koulun
aikuishenkilöstön työterveyshuollon kanssa. Oppilaan psyykkisen oireilun ja koulunkäyntiongelmien havaitseminen onnistuu parhaiten laajaalaisessa terveystarkastuksessa, jossa vanhemmat ovat mukana. Oppilaille tehdään vuosittain joko määräaikainen tai laaja terveystarkastus
vuosiluokilla 1.- 5.-8. ja näissä tarkastuksissa terveydenhoitaja kartoittaa psyykkiseen terveyteen liittyviä seikkoja muiden terveystapaamisten
lisäksi. Terveydenhoitaja varaa oppilaalle arvionsa perusteella tukikäyntejä/ keskustelukäyntejä. Mielenterveyden pulmat ilmenevät kuitenkin usein sellaisessa vaiheessa, kun ne ovat jo edenneet tasolle, jossa
terveydenhoitajan ammattitaito enää riitä, jolloin nuorta ohjataan lääkärin arvioon tai/ ja oikean palvelun piiriin. Pornaisissa on yhteensä 1,5
kouluterveydenhoitajaa perusopetusikäisille.
./..
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Pornaislaisten nuorten palvelutarve ja jonotusajat nuorisoaseman osalta
ei näyttäydy sellaisena Keusotelle, että resurssointia Pornaisiin pitäisi
lisätä. Myös terveydenhoitajien resurssi on mitoitusten mukainen.
Arvioimme, että pornaislaisilla nuorilla on hyvät mahdollisuudet saada
oikea-aikaista ja tarvitsemaansa apua mielenterveys- ja päihdeasioissa.
Lisäksi aloitteessa, esitetään että valtuustolle tulee antaa valtuustokauden aikana selvitys nuorten mielenterveyspalvelujen määrästä ja resurssoinnista, kuten psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalvelujen saatavuudesta sekä palvelujen toteutumisen määräajoista. Tässä vastineessa pyydetyt asiat käyvät ilmi, mutta tarvittaessa annamme vielä suullisen selonteon.”
Sivistysjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta toteaa, että nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisen tulee olla yksi keskeisistä vuoden 2023 alusta perustettavan hyvinvointialueen kehittämiskohteista. Kunta tukee nuorten hyvinvointia
omilla peruspalveluilla osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
Aloitteessa mainituista palveluista koulukuraattori ja –psykologipalvelut
ovat vuoden 2022 loppuun saakka osana kunnan toimintoja, jonka jälkeen kyseiset palvelut siirtyvät osaksi hyvinvointialueen palveluita. Lisäksi voidaan esimerkiksi katsoa, että peruspalvelujen lisäksi esimerkiksi
alueellisella hankerahalla pilotoitava matalan kynnyksen kouluvalmentajatoiminta on osa nuorten mielenterveyttä tukevia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita.
Opiskeluhuoltopalveluiden mitoituksesta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Lain mukaan perusopetuslain mukaisessa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi
780:tä oppilasta kohti. Pornaisten perusopetuksessa on lukuvuotena
2021-22 yhteensä 689. Koulukuraattoreita on vuonna 2022 yhteensä 1,5.
Kunnassa on yksi vakituinen kuraattorin työsuhde sekä yksi puolikas
hankerahalla palkattu kuraattori. Koulupsykologeja kunnassa on 1 vakituisessa työsuhteessa. Näin ollen voidaan todeta, että kyseistä palveluja
on Pornaisten kunnassa valtakunnallisen mitoituksen mukaisesti.
Palvelut, joita aloitteessa esitetään kehitettäväksi ovat osa Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän ja tulevan Keski- Uudenmaan hyvinvointialueen toimintoja, joten muilta osin sivistyslautakunta viittaa Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän vastaukseen.
../.
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Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistyslautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
________________________________
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KUNTALAISALOITE LAPSI- JA NUORISOVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
Sivltk 16 §

Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnista. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 6.9.2021 §209 ja lähettänyt
asian valmisteltavaksi sivistyslautakunnalle.
”Lapsi- ja nuorivaikutukset arvioitava Lapsi- ja nuorivaikutusten arvioinnissa päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsi- ja
nuorisovaikutusten arvioinnin lähtökohtana on YK:n lapsenoikeuksien
sopimus ja siinä esitetty lapsen edun selvittämisvelvoite. Lapsenoikeuksiensopimus velvoittaa myös kuntia. Kun tehdään kuntalaisiin vaikuttavia päätöksiä, on tärkeä tunnistaa päätösten vaikutukset heihin, joihin
päätös vaikuttaa jo ennakolta ja ottaa ne päätöksenteossa huomioon.
Tämä koskee myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvia vaikutuksia. Lapsilla
tarkoitetaan alle 18-vuotiaita. Vaikutustenarviointi on monissa tapauksissa syytä ulottaa myös 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin aikuisiin ja sisällyttää lapsuuden ja nuoruuden nivelvaihearvioinnin piiriin. Tällöin voidaan puhua lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista.
Lapsi- ja nuorivaikutusten arvioinnin tulee olla tavanomainen osa kunnan toiminnan arviointia ja osa päätöksentekoprosessia. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi voidaan toteuttaa samassa yhteydessä kuin muukin arviointi. Keskeistä on lasten ja nuorten kuuleminen
ja osallistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Minä allekirjoittanut esitän, että Pornaisten kunta alkaa arvioimaan lapsi- ja nuorivaikutuksia päätöksenteossaan. Arviointia varten kunnan viranhaltijoille
tulee järjestää koulutusta sekä arviointiosaamisesta, että lapsen oikeuksista.
Lisätietoja:
Lasten
ja
nuortenkeskus:https://www.lastenjauortenkeskus.fi/lapsivaikutukset/”
Pornaisten kunnassa on päätöksenteon yhteydessä mahdollistettu lasten
ja nuorten osallisuus heitä koskevissa päätöksissä esimerkiksi lapsille ja
nuorille suunnattujen kyselyjen yhteydessä. Esimerkiksi koulujen työ- ja
loma-aikoja koskevaan päätökseen on ollut mahdollista vaikuttaa ennen
päätöksentekoa tehdyn kyselyn kautta. Kunnassa ei kuitenkaan ole tällä
hetkellä käytössä systemaattista tapaa lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointiin, vaan osallisuuden tavat on arvioitu tapaus- ja päätöskohtaisesti.
Pornaisten kunnassa on valmisteilla parhaillaan koko kuntaa koskeva
hyvinvointisuunnitelma, joka tulee kunnanvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa 2022. Tarkoituksena on esittää suunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi Pornaisiin soveltuvan lapsi- ja nuorisovaikutusten mallin kehittämistä. Näin voidaan kehittää lasten ja nuorten osallisuutta juuri Pornaisten kuntaan sopivaksi.
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

16 §

6.4.2022

sivu
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./..
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden etenemisestä raportoidaan säännöllisesti sivistyslautakunnan kautta, kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle.
Sivistysjohtajan esitys:
Pornaisiin soveltuvan lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin mallin kehittämistä esitetään yhdeksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteeksi. Tavoitteen edistymistä seurataan säännöllisesti osana hyvinvointisuunnitelman seurantaa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Jari Wäre p. 040 174
5015
Sivistylautakunnan päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

17 §

6.4.2022

ILMOITUSASIAT
Sivltk 17 §
-

Yksiköiden esimiesten viranhaltijapäätöskoonti.

Sivistyslautakunnan päätös:
Merkittiin tietoon saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

sivu
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PORNAISTEN KUNTA

Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

18 §

6.4.2022

sivu

30

MUUT ASIAT
Sivltk 18 §

- Kokouksen alussa Parkkojan koulun esittely
Keskusteltiin
- liikuntapaikkasuunnitelman tilanteesta
- vuorohoidon alkamisesta päiväkodilla
- koulunkäynninohjaajien työllistämismahdollisuuksista koulun
loma-aikoina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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Sivistyslautakunta
6.4.2022
19 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
13,15,16,17,18,19

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
14

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 176, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät
14

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa 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 tai 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.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava

1

