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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OSALLISTUJAT 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
LÄSNÄ Laho Henna  puheenjohtaja  
 Kurkela Jouni  varapuheenjohtaj

a 
 

 Junkkonen Tapio  jäsen  
 Kauppi Eeva  jäsen  
 Mattila Joni  jäsen  
 Nybacka Marja  jäsen  
 Paavola Kaisa  jäsen  
 Ollakka Jaana  KH:n 

puheenjohtaja 
 

 Satamo Kari  esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 Näppä Matilda  esittelijä  
 
POISSA Keinänen Ville  KH:n edustaja  
 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
 Henna Laho Kari Satamo 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
 Jouni Kurkela 
 Varapuheenjohtaja § 79 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 

71 - 82 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

 
 
Tapio Junkkonen  Eeva Kauppi 

 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Lumijoen 
kunnan verkkosivustolla perjantaista 19.11.2021 alkaen. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 71 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 71 
  

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsut on lähetetty lautakunnan 
jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle neljä päivää ennen kokous-
ta. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla. 

 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 72 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 72 
  
 Pöytäkirja tarkastajia viime kokouksessa olivat Marja Nybacka ja 

Kaisa Paavola. 
 
Sivj: Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 18.11.2021 ja tarkastettu pöytäkirja 

pidetään nähtävänä Lumijoen kunnan verkkosivustolla perjantaista 
19.11.2021 alkaen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää valita 
pöytäkirjantarkastajat. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastustapa hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Tapio Junkkonen ja Eeva Kauppi. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 73 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 73 
  
 Kokouskutsun mukana seuraa lista käsiteltävistä asioista. 
 
Sivj: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä työjärjestykseksi 

esityslistan ja siihen lisäyksenä muut mahdolliset asiat. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 74 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorisotoimen avustukset (Ohm. 37) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 74 
  
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julisti käyttämättä jääneen (700 €) 

nuorisotoimen avustuksen uudelleen haettavaksi 8.11.2021 
mennessä. Hakukuulutus julkaistiin kunnan kotisivulla, sosiaalisessa 
mediassa ja muissa sopivissa paikoissa. 

 
 Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta Lumijoen 

4H-yhdistykseltä ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Lumijoen 
yhdistys ry:ltä. 

 
Ohm. 37 Oheisena hakemukset 
 
Kirjasto- ja kultt.joht.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää avustuksen seuraavasti: 
 
 Mannerheimin lastensuojeluliiton Lumijoen yhdistykselle 350 €  
 Halloween diskon kuluihin ja koko kylän joulukalenteriluukun 

järjestämiseen lapsille/nuorille ja 
 
Lumijoen 4H-yhdistykselle 350 € kerhotoimintaan ja 
tapahtuma-avustukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 268 18.10.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 75 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuutettujen aloitteet - Risto Prokkolan ja Henna Lahon aloitteet (Ohm. 38) 
 
Khall 18.10.2021 § 268 
 Tapio Junkkonen esitti minigolf-radan rakentamista Toukolantien 

puiston viereen. 
 

 Risto Prokkola esitti, että mopopoikien energiaa purkamaan 
järjestettäisiin uusi linnunpönttö- tai joku muu askarekampanja 
kesällä 2022 Lumijoen torilla. 
 
Henna Laho teki aloitteen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisista 
toteutustavoista. 

 
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun aloitteista ja päättää 

mahdollisen jatkovalmistelun käynnistämisestä. 
 
Päätös: Tapio Junkkosen aloite lähetetään kehitys- ja elinvoimalautakunnan 

valmisteluun ja Risto Prokkolan sekä Henna Lahon aloitteet sivistys- 
ja hyvinvointilautakunnan valmisteluun. 

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 75 
  
Ohm. 38 Oheisena Henna Lahon valtuustoaloite 
 
Sivj.: Sivistyslautakunta käy Risto Prokkolan ja Henna Lahon aloitteista 

tarvittavan keskustelun ja päättää, millä tavalla valtuustoaloitteiden 
valmistelu käynnistetään. 

 
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti ehdottaa Lumijoen nuoriso- 

valtuustolle, että se ottaisi mietittäväkseen ja ideoitavakseen Risto 
Prokkolan aloitteen toiminnan järjestämiseksi lumijokisille nuorille 
ylipäätään tai erityisesti mopoharrastajille suunnattuna. Nuoriso- 
valtuusto voi esittää omat ehdotuksensa vapaa-aikatoimenohjaaja 
Salla Mertlalle tai kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Riitta 
Tranbergille, jotka valmistelevat ne tarvittaessa jatkokäsittelyyn 
sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. 

 
 Keskusteltuaan Henna Lahon valtuustoaloitteesta sivistys- ja 

hyvinvointilautakunta päätti antaa jatkovalmistelun tehtäväksi 
varhaiskasvatusjohtaja Matilda Näpälle, sivistysjohtaja-rehtori Kari 
Satamolle ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohta Henna 
Laholle. Jatkovalmistelussa selvitettäviä  ja arvioitavia asioita ovat 
mm.: 
- mahdolliset kustannusvaikutukset, jos kotihoidon ja yksityisen 
hoidon kuntalisää maksettaisiin 250 €/kk/lapsi tai jos sitä 
maksettaisiin esim. alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidosta, 
- millä tavalla kuntalisän maksaminen vähentäisi kunnan järjestämän 
varhaiskasvatuksen kysyntää jatkossa ts. missä määrin kuntalaiset 
valitsisivat yksityisen hoidon kotona päiväkodissa järjestettävän 
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Kunnanhallitus § 268 18.10.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 75 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

varhaiskasvatuksen sijasta, 
- mitkä ovat kunnan valvontavastuut yksityisen hoidon 
järjestämisessä, 
- millaisia muita vaihtoehtoisia malleja Lumijoen kunta voisi tarjota 
varhaiskasvtukseen, esim. kiertävä perhepäivähoitaja tai avoimen 
varhaiskasvatuksen tarjonnan lisääminen. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 76 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Mahdollisuus päiväkodin lisätiloiksi 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 76 
  
 Päiväkodilla olisi mahdollisuus saada kunnan omistamasta 

kiinteistöistä isompi tila väliaikaiseen käyttöön. Tilaa olisi kuitenkin 
remontoitava, ennen kuin sitä voitaisiin ottaa varhaiskasvatuksen 
käyttöön, jotta tila soveltuisi varhaiskasvatukselle. Esimerkiksi 
ilmanvaihtoa pitää tehostaa. 

 
Varhaiskasvatusjoht.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy tarpeellisen keskustelun 

varhaiskasvatuksen lisätilan tarpeesta ja päättää, esittääkö se 
kehitys- ja elinvoimalautakunnalle ja kiinteistöpäällikkö Kyösti 
Rajaniemelle tilojen saneerauksen käynnistämistä varhais- 
kasvatuksen tarpeisiin. 

 
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta pitää varhaiskasvatuksen lisätilan 

tarvetta akuuttina ja esittää kehitys- ja elinvoimalautakunnalle ja 
kiinteistöpäällikkö Kyösti Rajaniemelle, että kunnan omistaman 
rivitalokiinteistön saneeraus käynnistetään varhaiskasvatuksen 
ryhmien tarpeisiin, mikäli korjauskustannukset voidaan arvioida 
kohtuullisiksi. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 77 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Wilma-sovelluksen hankinta varhaiskasvatukseen (Ohm. 39) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 77 
  
 Varhaiskasvatuksen Wilma-sovellus on mahdollista saada nyt 

päiväkodin ja varhaiskasvatuksen hallinnon käyttöön. Varhais- 
kasvatuksen Wilma helpottaa hakuprosesseja ja tehostaa hallinnon 
työtä. Myös viestintä huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan välillä 
on vaivatonta. 
 
Wilman avulla viestintä perheiden kanssa helpottuu huomattavasti 
sekä hallinnon asiat helpottuvat, kun varhaiskasvatushakemukset 
sekä niiden päätökset ja sijoitukset tehtäisiin sähköisesti Wilman 
kautta. Myös tiedonsiirto helpottuu eri siirtymävaiheissa, kun tieto 
siirtyy suoraan Wilman kautta. Lumijoen peruskoululla on myös 
Wilma käytössä, joten koko kunnassa olisi vain yksi viestintä- 
ohjelma käytössä varhaiskasvatuksesta yläkouluun. 
 
Wilma varhaiskasvatuksen viestintä osioon kuuluu mm. viestintä 
perheiden kanssa, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sähköisesti, 
varhaiskasvatushakemukset, muut varhaiskasvatuksen asiakirjat 
sekä kyselyt. Wilman toiminnanohjaus osioon kuuluu viestinnän 
lisäksi mm. lasten hoitoaikojen ilmoitukset sekä läsnä- ja poissaolo- 
merkinnät sekä varhaiskasvatuksen maksupäätökset ja laskutus. 
 
Wilma varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen ja viestinnän 
käyttöönottoon varataan aikaa noin puoli vuotta. Jos sopimus 
saadaan tehtyä vuoden 2021 loppuun mennessä, arvioitu 
toiminnanohjauksen aloitusajakohta olisi aikaisintaan 8/2022. Pelkän 
Wilma viestinnän käyttöönotto tapahtuu nopeammalla aikataululla. 

 
Ohm. 39 Oheisena varhaiskasvatuksen Wilma-sovelluksen hinnoittelu 
 
Varhaiskasvatusjoht.: Päätösesitys tehdään kokouksessa. 
 
Päätös: Varhaiskasvatusjohtaja ehdotti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

päättää hankkia Wilma-sovelluksen varhaiskasvatuksen käyttöön 
siten, että siihen sisältyy sekä viestinnän että toiminnanohjauksen 
käyttöönotto. 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 293 08.11.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 78 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntalaisaloite: Lapsimyönteinen Lumijoki, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja (Ohm. 40) 
 
Khall 08.11.2021 § 293 
 Kuntalaisaloitepalvelun kautta on tullut kuntalaisaloite seuraavin saa-

tesanoin:  
 
 "Toivomme, että varhaiskasvatuksen vaihtoehdot otetaan vakavaan 

käsittelyyn. Lumijoella on paljon kotihoidossa olevia lapsia. Subjektii-
vista hoito-oikeuttaan käyttävistä ei saatu tilastoa. Se on nykyisin 
kerhon lisäksi aikalailla ainoa toimiva tukimuoto lapsiperheille. Tämä 
tulee huomioida päätöksenteossa, kun halutaan olla lapsimyöntei-
nen kunta. Koirapuiston rakentamisessa kuultiin koiran omistajia - se 
on oikein. Toivomme, että lapsiperheitä koskevissa päätöksissä 
kuunnellaan meitä lumijokisia lapsiperheitä." 

 Aloitteen on allekirjoittanut 86 henkilöä. 
 
Kunnanjohtaja:  Kuntalaisaloite kuuluu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialalle, 

joten kunnanhallitus lähettää aloitteen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 78 
  
Ohm. 40 Oheisena Kuntalaisaloitepalvelun kautta tehty kuntalaisaloite 
 
Varhaiskasvatusjoht.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy kuntalaisaloitteesta tarvittavan 

keskustelun ja päättää, millä tavalla aloite käsitellään. 
 
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta totesi, että se päätti tämän 

kokouksen 75 §:n käsittelyssä jatkovalmistelun käynnistämisestä 
Henna Lahon valtuustoaloitteesta, ja että kuntalaisaloite liittyy 
läheisesti tähän samaan asiaan. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 79 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (Ohm. 41) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 79 
  
 Meeri ja Klaus Karjula ovat tehneet 14.10.2021 oikaisuvaatimuksen 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Oikaisuvaatimus on 
oheismateriaalina. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat ovat muuttuneet 
tasaisin väliajoin viime vuosina ja asiakasmaksut määräytyvät lain 
mukaan. Lumijoella varhaiskasvatuksen asiakasperheille on aina 
kauden alussa elokuussa tiedotettu asiakasmaksuista ja perheitä on 
pyydetty toimittamaan tulotiedot asiakasmaksuja varten. Lumijoen 
kunnan varhaiskasvatuksen tiedotteet ovat perustuneet valta- 
kunnallisiin asiakirjoihin ja tiedotteisiin asiakasmaksuista (Kuntaliitto 
ja Opetus- ja kulttuuriministeriö). Myös erilaiset taulukot asiakas- 
maksujen määräytymisestä on kopioitu valtakunnallisista virallisista 
tiedotteista. Varhaiskasvatusmaksujen tulorajataulukot on otettu 
Lumijoen kunnan varhaiskasvatuksen tiedotteisiin Kuntaliiton 
virallisista tiedotteista. 1.8.2021 muuttuneet tulorajat on esitetty 
taulukossa tarkemmin kuin aikaisempina vuosina esitetyt taulukot. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on myöskin käsitelty ja 
hyväksytty sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa maksujen 
muuttuessa. 
 
Tuloselvityslomakkeessa perheet valitsevat suostuvatko maksa- 
maan korkeimman maksun vai täyttävätkö tuloselvityslomakkeen 
liitteineen päiväkodille tai kunnantalolle. Jos perhe ei toimita 
tulotietoja, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaan. 
Tulotiedot kannattaa toimittaa esimerkiksi, jos perheen tulot ovat 
pienet, jos tulot voivat jäädä tulorajojen alapuolelle tai jos on 
epäselvää, mikä tuloraja on. Epäselvissä tilanteissa perheet ovat 
voineet olla yhteydessä palvelusihteeriin tai varhaiskasvatus- 
johtajaan. 
 
Varhaiskasvatusmaksujen oikaisu voidaan tehdä enintään vuoden 
ajalta, jos asiakas on toimittanut virheellisiä tietoja (toimitettu liian 
pienet tulotiedot). Tilanteessa, missä perhe on toimittanut tulo- 
selvityslomakkeen täytettynä niin, että ovat suostuneet korkeimpaan 
maksuun, ei virheellisiä tietoja ole toimitettu. 
 
Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (29.12.2016/1503) sen 
20 §:ssä 1-3 momentissa säädetään muutoksenhausta seuraavasti: 
 
Maksua koskevaan viranhaltijan päätökseen ei saa valittamalla 
hakea muutosta. 
 
Jos maksuvelvollinen on tyytymätön 1 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen, hänellä on oikeus saattaa varhaiskasvatuksesta 
perittävää maksua koskeva päätös varhaiskasvatuslain 11 d §:ssä 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 79 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

tarkoitetun toimielimen käsiteltäväksi. 
 
Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on tehtävä kirjallisesti 30 päivän 
kuluessa siitä, kun maksuvelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. 
Päätökseen on liitettävä ohjeet sen saattamiseksi toimielimen 
käsiteltäväksi. 

 
Ohm. 41 Oheisena Meeri ja Klaus Karjulan oikaisuvaatimus 
 
Varhaiskasvatusjoht.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy oikaisuvaatimuksesta 

tarvittavan keskustelun. Päätösesitys tehdään kokouksessa 
keskustelun jälkeen. 

 
Päätös: Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus: 

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hylätä Meeri ja Klaus 
Karjulan oikaisuvaatimuksen vuosien 2018-2021 varhaiskasvatus- 
maksujen hyvittämisestä, koska 
- perheellä on ollut vuosittain mahdollisuus toimittaa tulotietonsa tätä 
varten laaditun lomakkeen avulla ja 
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 20 §:n 3 
momentin nojalla oikaisuvaatimusaika vuosien 2018-2021 maksuihin 
on umpeutunut. 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Henna Laho ilmoitti esteellisyydestään 

asian käsittelyyn (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta sen ajaksi. 
Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi lautakunnan vara- 
puheenjohtaja Jouni Kurkela. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 76 28.09.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 85 19.10.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 80 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin viran täyttäminen toistaiseksi 1.1.2022 
alkaen (Ohm. 42) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.09.2021 § 76 
  
 Lumijoen peruskoulun fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin 

vakinaisen viranhaltijan palvelussuhde päättyy marraskuussa 2021. 
Virkaa hoitaa tämän vuoden loppuun saakka viransijainen. 

 
Sivj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta 

täyttöluvan fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin viran 
täyttämiseksi toistaiseksi 1.1.2022 alkaen. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.10.2021 § 85 
  
 Fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin viran täyttölupa on ollut 

käsiteltävänä kunnanhallituksessa 18.10.2021. 
 
Sivj.: Edellyttäen, että kunnanhallitus on päättänyt myöntää luvan fysiikan, 

kemian ja matematiikan lehtorin viran täyttämiseen toistaiseksi 
1.1.2022 alkaen, sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää julistaa 
viran haettavaksi 3.11.2021 mennessä. 

 
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää nimetä haastattelijat 

9.11.2021 järjestettäviin haastatteluihin. 
 
Päätös: Kunnanhallitus on päättänyt myöntää kokouksessaan 18.10.2021 

fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorinviran täyttöluvan sen 
täyttämiseksi toistaiseksi 1.1.2022 alkaen. 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti julistaa viran haettavaksi 
3.11.2022 mennessä. 
 
Virkahaastetteluihin 9.11.2021 nimettiin sivistys- ja hyvinvointi- 
lautakunnan puheenjohtaja Henna Laho ja varapuheenjohtaja Jouni 
Kurkela sekä sivistysjohtaja-rehtori Kari Satamo ja vararehtori Teija 
Alatalo. 

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 80 
  
 Fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori virkaa haki määräaikaan 

meneessä neljä hakijaa FM Iro Karjalainen, FM Mikko Karjalainen, 
FM Kari Mikkola ja FM Saana Syri. Kaikki hakijat ovat kelpoisia 
virkaan ja kaikki osallistuivat myös virkahaastetteluihin 9.11.2021. 

 
Ohm. 42 Oheisena yhdistelmä hakijoista 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 76 28.09.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 85 19.10.2021 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 80 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Sivj.: Haastattelijat esittävät yksimielisesti, että sivistys- ja hyvinvointi- 

lautakunta päättää valita fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorin 
virkaan toistaiseksi 1.1.2022 alkaen FM Mikko Karjalaisen, jolla on 
virkaan vaadittava kelpoisuus ja  vankka opettajakokemus 
vastaavien tehtävien hoitamisesta ja jonka haastattelijat 
kokonaisarvion perusteella katsoivat soveltuvan parhaiten viran 
hoitajaksi. Lisäksi haastattelijat esittävät, että Iro Karjalainen valitaan 
varasijalle otettavaksi virkaan, mikäli Mikko Karjalainen ei ota virkaa 
vastaan. 

 
 Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n muikaisesti. 

Tehtävään valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava 
nähtäväksi viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen 
tiedoksisaannista lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja 
lääkärintodistus. Viran täyttämisesessä noudatetaan kuuden 
kuukauden koeaikaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 81 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset (Ohm. 43) 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 81 
  
 Sivistysjohtaja-rehtori on tehnyt viranhaltijapäätöksiä. 
 
Ohm. 43 Oheisena päätösluettelo 
 
Ltk:n pj.: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta 

sivistysjohtaja-rehtorin ajalla 15.10.-11.11.2021 tekemissä 
viranhaltijapäätöksissä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 82 16.11.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Keskusteluasiat ja kokouksen päättäminen 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta § 82 
  
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:43. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 
 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä  
  kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 Pykälät: 75 §, 76 §, 78 § ja 82 § 
 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom.mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
  seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Pykälät: 71 § - 74 §, 77 §, 80 ja 81 § 
 
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
  muutosta valittamalla. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) eikä 
  hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista 
hankinnoista   annetun lain vastainen (hankintalain 9 a § 3 mom). 
  
 Markkinaoikeuden yhteystiedot: 
 Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUS 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 Pykälät: 71 § - 74 §, 77 §, 80 ja 81 § 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 Lumijoen sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
 Poutalantie 1, 91980 LUMIJOKI 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän tai vaatimuksen 
  laatijan allekirjoitettava. 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 
 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 ja postiosoite 
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 PL 189, 90101 OULU 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät 79 §   Valitusaika 30 päivää 
 
 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 30 päivää 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 Muu valitusviranomainen, pykälät   Valitusaika 14 päivää 
 
 Valitusviranomaisen postiosoite: 
 Markkinaoikeus 
 PL 118, 00131 HELSINKI 
 fax: 09-160 3536 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
 oteta lukuun. 
 
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmä 
 
 Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
 -päätös, johon haetaan muutosta 
 -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
 -muutosvaatimuksen perusteet 
 
 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
  hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö,   valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
   postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoituksen voidaan 
valittajalle toimittaa. 
 
 Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
  todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen   ajankohdasta. 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjan, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
  ole ja aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä mukaan 
valtakirja sen   mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
  ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
   itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat   toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
Omalla vastuulla   valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä   niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 
päättymistä. 
 
Lisätietoja 
  
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
   annetun lain (1383/2018) nojalla, muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksua    hallinto-oikeudessa 260 €. 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


