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PÖYTÄKIRJAN
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21 § VARHAISKASVATUKSEN VAKANSSINIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN
Varhaiskasvatuslaissa on tavoitteena yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä. Marttilan
kunnan hallintosäännön mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää valtuusto ja muiden
nimikkeiden muuttamisesta kunnanhallitus.
Marttilassa on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa käytössä nimikkeet lastentarhanopettaja ja
hoitaja. Erityislastentarhanopettajasta (ELTO) on jo käytössä nimike varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO). Tehtävänimikkeiden muuttaminen ei vaikuta palkkaukseen eikä palvelussuhteen muihin ehtoihin.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Marttilan kunnassa muutetaan varhaiskasvatuksen vakanssinimikkeet 1.8.2020 alkaen seuraavasti:
Hoitajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.
Lastentarhanopettajan ja esikouluopettajan nimikkeet muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh.044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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22 § RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN
Ryhmäperhepäivähoitaja Seija Mattila on irtisanoutunut 5.2.2020 saapuneella ilmoituksella työsuhteestaan. Irtisanoutumisen syy on eläkkeelle jääminen 1.6.2020 alkaen.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Seija Mattilan irtisanoutuminen ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteesta 1.6.2020 alkaen.

Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala 044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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23 § RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN MUUTTAMINEN PÄIVÄKOTIRYHMÄKSI 1.8.2020
ALKAEN
Kisarinteen päiväkodin Touhula-ryhmä ja ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Touhula toimivat samassa, Myllypellontiellä olevassa yksikössä.
Varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen kannalta ja ryhmäperhepäivähoitajan jäädessä eläkkeelle, on tarkoituksenmukaista muuttaa myös Pikku-Touhula päiväkotiryhmäksi.
Päiväkotiryhmässä tulee olla varhaiskasvatuksen opettaja ja riittävä määrä (1-2) varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.
Työntekijöitä on kuultu asiassa.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Touhula muutetaan Kisarinteen
päiväkodin päiväkotiryhmäksi 1.8.2020 alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh.044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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24 § RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJAN VAKANSSIN LAKKAUTTAMINEN JA
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN VAKANSSIN PERUSTAMINEN 1.8.2020 ALKAEN

Pikku-Touhulan ryhmäperhepäivähoitajan jäädessä eläkkeelle ja ryhmäperhepäiväkodin muuttuessa päiväkotiryhmäksi 1.8.2020, ryhmäperhepäivähoitajan vakanssi (vakanssi numero 0510)
voidaan lakkauttaa ja perustaa tilalle varhaiskasvatuksen opettajan vakanssi. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkotiryhmässä tulee työskennellä varhaiskasvatuksen opettaja. Talousarviossa
2020 on varattu rahat tähän muutokseen.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että ryhmäperhepäivähoitajan vakanssi
lakkautetaan 1.8.2020 alkaen ja sen tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajan vakanssi.
Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa varhaiskasvatuksen opettajan vakanssiin 1.8.2020 alkaen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: Ritva Maijala, puh.044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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25 § TÄYTTÖLUPA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAN VAKINAISEEN
TYÖSUHTEESEEN
Nykyinen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja siirtyy suostumuksellaan 1.8.2020 alkaen PikkuTouhulan päiväkotiryhmään varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Aamu- ja iltapäivähoitoon tarvitaan ohjaaja. Määräraha palkkaamiseen on varattu talousarviossa.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan
vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh.044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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26 § TÄYTTÖLUPA ESIOPETUKSEN HOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSUHTEESEEN
Salassa pidettävä oppilastietojen osalta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/1999)

Perusopetuslaissa määritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan
opetusryhmässä voi olla enintään 20 oppilasta. Jotta esiopetus saadaan järjestettyä pienryhmissä, tarvitaan ryhmään toinen hoitaja. Lisäksi päivähoitoa tarvitsevien esikouluoppilaiden päivähoidon tarve lukuvuonna 2020-2021 on klo 6.00-17.00 välisenä aikana. Hoitaja tarvitaan siis
kokopäiväisesti.
Palkkamäärärahat on varattu syyslukukaudelle 2020.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2020-31.7.2021.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh.044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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27 § TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRKAAN 1.1.2021 ALKAEN

Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala on irtisanoutunut 6.4.2020 saapuneella ilmoituksella virastaan. Irtisanoutumisen syy on eläkkeelle jääminen 1.1.2021 alkaen.
Ritva Maijala käyttää kertyneet vuosilomapäivät ennen eläkkeelle jäämistä 4.11.-31.12.2020.
Vuosiloman ajalle on varattu talousarviossa määräraha sijaisen palkkaamista varten.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa varhaiskasvatusjohtajan vakinaiseen
virkaan 1.1.2021 alkaen. Pyritään palkkaamaan valittava henkilö sijaiseksi jo 1.11.-31.12.2020.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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28 § TÄYTTÖLUPA KOULUNKÄYNNINOHJAAN MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSUHTEESEEN
Salassa pidettävä (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999)

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa koulunkäynnin ohjaajan määräaikaiseen työsuhteeseen 13.8.2020-2.6.2021 työtunteja 21h /viikko.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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29 § ANOMUS PÄIVÄHOITOPAIKAN MYÖNTÄMISEKSI MONTESSORI-PÄIVÄKODISSA
Salassa pidettävä oppilastietojen osalta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/1999)

Salossa on käytössä palveluseteli, jolla tuetaan salolaisia perheitä 940€/kuukausi. Marttilan
kunnan osuudeksi jää tästä, yksityisen hoidon tuki vähennettynä, 766,05€/kuukausi.
Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan kunta ei toteuta vaihtoehtoista pedagogiikkaa tai erityiseen katsomukseen liittyvää varhaiskasvatusta.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatussuunnitelmaan vedoten, että XXX ei myönnetä päivähoitopaikkaa Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa Salossa.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh.044-7449320

Tiedoksi: XXX huoltajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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30 § MARTTILAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN TOIMENPITEET
KORONAVIRUSTILANTEESSA
Marttilan kunnan johtoryhmä on seurannut koronavirusepidemian etenemistä tammikuusta 2020
alkaen. Kunnanhallitus on päätöksellään 4/2020 § 47 ottanut käyttöön erityistoimivallan
17.3.2020 alkaen, jonka mukaan kunnanjohtaja käyttää Marttilan kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen
osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa ja päätökset raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää
kunnanhallitus erikseen.
Kunnanhallituksen pöytäkirjoista 4/2020 § 46 ja 5/2020 § 60 kerrotaan tarkasti kunnassa tehdyistä toimenpiteistä liittyen koronaviruspandemiaan.
Sivistystoimea koskevia toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:
16.3. Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Päätöksen seurauksena Marttilan koulun tilat suljettiin ensin18.3.202013.4.2020 väliseksi ajaksi ja opetuksen järjestäminen aloitettiin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Myöhemmin sulkua jatkettiin 13.5. asti. 1.-3.-luokkalaisilla oppilailla sekä erityisen tuen päätöksellä olevilla oppilailla on mahdollisuus opiskella lähiopetuksessa. Perheille on kuitenkin suositeltu opiskelua kotona etäopetuksessa, mikäli siihen on mahdollisuus. Marttilan koulussa on
lähiopetuksessa ollut 6-11 oppilasta. Opettajat vuorottelevat koulussa lähiopettajana, muuten
opetus hoidetaan etäopetuksena.
18.3. alkaen varhaiskasvatuksessa suositeltiin valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti, että
lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Kunnassa tehtiin päätös, että mikäli perheet
eivät käytä päivähoitopaikkaa 18.3.-13.4. välisenä aikana, huhtikuun päivähoitomaksua ei peritä. Mikäli lapsen hoitoa jatkettiin 13.5 asti, myöskään toukokuun maksua ei peritä. Varhaiskasvatuksessa on ollut paikalla noin 20 lasta, esiopetuksessa ei ollut ensin yhtään lasta, 14.4. jälkeen on kaksi lasta.
Koska etäopetuksessa olevat oppilaat eivät saa koulupäivän aikana heille kuuluvaa ateriaa,
Marttilan kunnan johtoryhmä päätti huhtikuun alussa perheille jaettavasta kuukausittaisesta ruokakassista kouluateriaa korvaamaan. Huoltajien tuli ilmaista kiinnostuksensa ruokakassin saamisesta rehtorille. 16.-17.4. jaettiin 149 ruokakassia 99 perheeseen.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet.
Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi ja hyväksyi tehdyt toimenpiteet.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, rehtori 044-4949910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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31 § MARTTILAN KUNNAN JA TAKSI RAIKON VÄLINEN SOPIMUS KORONATILANTEEN
AIKANA
Taksi Raikko ajaa kaikki Marttilan koulun ja esikoulun koulukuljetukset. Koulukuljetukset ovat
yrityksen pääasiallinen tulonlähde.
Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitustoimien seurauksena myös Marttilan koulun ovet
suljettiin 18.3.2020. Ensimmäisten päivien aikana lähiopetukseen kuljetettavia oppilaita ei ollut
yhtään. Ensimmäisen viikon jälkeen koulukuljetuksessa olevia oppilaita on ollut päivittäin 2-5.
Lisäksi Taksi Raikko kuljetti kertaluonteisena työnä etäopiskelevien koululaisten ruokakassit.
Koulukuljetuksista tehty sopimus kunnan ja yrityksen välillä perustuu ajettuihin matkoihin, eikä
yllättävään keskeytykseen ole sopimuksessa varauduttu. Koska koulukuljetukset kattavat valtaosan kyseisen yrityksen normaalista toiminnasta on tässä tilanteessa kohtuullista, että kunta
voisi tukea Taksi Raikkoa niin, että yritys pysyy toimintakykyisenä ja pystyy jatkamaan koulukyytejä poikkeusajan jälkeenkin.
Jukka-Pekka Raikko on pyynnöstä toimittanut kunnanjohtaja Carita Maisilalle yritystä koskevia
tietoja sekä arvioin poikkeusajan menoista. He ovat keskustelleet, että kunta voisi tukea Raikkoa summalla, joka olisi 20-25% siitä, mitä kunta keskimäärin maksaa koulukuljetuksista. Kuukaudessa koulukuljetuksista maksetaan noin 21 000 euroa eli summa olisi 4200-5250 euroa.
Lisäksi yritys voisi laskuttaa koulukyydeistä kertyneistä ajokilometreistä.
Sopimusluonnos liitteenä (liite 1)

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Marttilan kunta tekee Taksi Raikon kanssa liitteenä olevan sopimuksen ja maksaa Taksi Raikolle 20% siitä summasta, joka normaalioloissa maksetaan koulukuljetuksista (noin 4200 euroa). Tämän lisäksi Raikko voi laskuttaa ajetutut kilometrit 10 500
euroon asti (sisältäen edellä mainitut 4200 euroa).
Sopimus on voimassa pisimmillään vain kevätlukukauden 2020 loppuun saakka, eikä uutta vastaavaa sopimusta lähtökohtaisesti tehdä, vaikka poikkeusolot myöhemmin jatkuisivat tai toistuisivat.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, rehtori, 044-4849910
Tiedoksi: Taksi Raikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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32 § ANOMUS KOULUKULJETUSHINTOJEN INDEKSIKOROTUKSELLE
Taksi Raikko anoo 30.4.2020 saapuneella kirjeellä 1,8% indeksikorotusta koulukuljetuksiin
1.8.2020 alkaen. Perusteena on taksiliikenteen kustannusindeksi. Taksiliiton teknisen asiantuntijan mukaan muutos maaliskuusta 2019 maaliskuuhun 2020 on 1,32%. Elokuussa polttoainevero nousee 6,9 senttiä, joka on 5,8%. Polttoainekulujen osuus kokonaisindeksistä on 7,8%, joten
sen kustannusvaikutus kokonaisindeksiin tulee olemaan 0,45%. Näin ollen indeksin mukainen
korotustarve elokuulle on 1,8%.
Marttilan kunnan ja Taksi Raikon elokuussa 2019 allekirjoittamassa sopimuksessa todetaan
hinnanmuutoksesta seuraavasti:
Palvelun hinnat ovat lukuvuonna 2019 – 2020 ja 2020 – 2021 Palveluntuottajan tarjouksen mukaiset.
Toiselle lukuvuodelle ja mahdolliselle optiokaudelle Palveluntuottajalla on mahdollisuus esittää
perusteltua hinnanmuutosta viimeistään 5 kk ennen lukuvuoden alkua.
Hinnanmuutos voi perustua ainoastaan palveluntuottamiseen kohdistuvien todellisten kustannusten nousuun. Hintoihin voidaan tehdä ainoastaan ns. indeksikorotus, joka perustuu yleisen
kustannustason nousuun.
Hinnan muutoksen perusteena ei voida pitää ainoastaan työntekijäkulujen nousua. Hinnanmuutos astuu voimaan, vain mikäli Tilaaja sen kirjallisesti hyväksyy. Mikäli hinnanmuutoksesta ei
päästä yksimielisyyteen, on Tilaajalla oikeus purkaa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Päätösehdotus:
Lautakunnan keskustelun pohjalta rehtorin kokouksessa antama päätösehdotus:
Hinnankorotusta ei hyväksytä. Sopimuksessa mainittu yleinen elintasoindeksi ei ole noussut ja
siksi ei ole perustetta nostaa kuljetushintoja.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Hinnankorotusta ei hyväksytä.

Lisätietojen antaja: rehtori Satu Virtanen, puh. 044-4849910
Tiedoksi: Taksi Raikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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33 §SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Saapuneet kirjeet:
5.5.2020 Kirje Kosken opettajilta Marttilan ja Kosken rehtoreille ja kuntien päättäjille

Viranhaltijapäätökset:

Koulun rehtori:
7§ Työntekijän siirtäminen osittain muihin tehtäviin
8§ Lykkäys koulunkäynnin aloittamiseen

Varhaiskasvatusjohtaja:
1§ Lisäkorvauksen maksaminen tehtävien uudelleen järjestelyistä johtuen.
2§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
3§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
4§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
5§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
6§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
7§ Työntekijän siirtäminen osittain muihin tehtäviin
8§ Työntekijän irtisanominen työn vähyyden vuoksi
9§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
10§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
11§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
12§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin
13§ Työntekijän siirtäminen muihin tehtäviin

Päätösehdotus:
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä esitettyihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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34 § MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään
Keskiviikkona 3.6.2020 klo 18.00

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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35 § OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 23, 29, 31, 32
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 23, 29, 31, 32
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sivistyslautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Sivistyslautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

48
MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

4/2020

Sivistyslautakunta
6.5.2020
______________________________________________________________________
4. Valitusosoitus
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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
valitusaika 30 päivää
Maa-aineslain 20 §, pykälät valitusaika 30 päivää
Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.5.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

