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Sivistystoimen laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä 1.1.2019 alkaen
Oppilaskuljetussopimusten muuttaminen ajalle 1.1.2019 – 31.6.2019
Marttilan koulun rehtorin viran haettavaksi julistaminen
Täyttöluvan anominen kunnanhallitukselta
Salainen oppilasta koskevien tietojen osalta (henkilötietolaki 523/1999
11 §)
Lukuvuoden 2018 – 2019 työ- ja loma-ajat perusopetuksessa
Lukuvuoden 2018 – 2019 työ- ja loma-ajat esiopetuksessa
Saapuneet kirjeet ja viranhaltijoiden päätökset
Muut asiat ja seuraava kokous
Tämän kokouksen päätösten toimeenpano
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

66 §

Lisälistalla:
Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen vakituisesti 18.1.2019 alkaen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 28.12.2018.
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Keskiviikkona 19.12.2018 klo 17.45 – 18.37
Koskisali, Hämeentie 12, 31500 Koski TL
Jäsen
( X ) Kanasuo Teemu, pj.
( X ) Aalto Olli-Pekka, vpj.
( X ) Kullanmäki Sari
( X ) Kylänpää Olli, saapui klo 18.11
( X ) Kylämäki Kimmo
( X ) Lehti Sanna
( X ) Susi-Entonen Hanna

( X ) Carita Maisila
( X ) Korimäki Eeva
( ) Pasi Björk
( X ) Pasi Isokangas
( ) Ritva Maijala
( ) Jenna Kattelus

Varajäsen
Karakorpi Matti
Anttio Martti
Valta Anne
Torkkeli Mikko
Häkkinen Timo
Järvilehto-Kylänpää Päivi
Nousiainen Hannele

kunnanjohtaja
kunnanhallituksen pj.
kunnanhallituksen edustaja
rehtori, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
varhaiskasvatusjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokouksessa.

ASIAT

§ 62 - 72

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kullanmäki Sari ja Kylämäki Kimmo.
Pöytäkirjantarkastusaika 21.12.2018.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
21.12.2018 klo 9.00 – 15.00
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Virka-asema

Allekirjoitus
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Sivistyslautakunta
19.12.2018
_____________________________________________________________________
62 §
SIVISTYSTOIMEN LASKUJEN ASIATARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ 1.1.2019 ALKAEN

Marttilan koulun rehtorin siirtyessä muihin tehtäviin, tulee sivistystoimen laskujen asiatarkastaja
sekä laskun hyväksyjät määritellä uudestaan.

Päätösesitys:
Hyväksytään sivistystoimen laskujen asiatarkastukseen ja hyväksyjiksi seuraavat
henkilöt kustannuspaikoittain:
Kustannuspaikkojen 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516 ja 4517
laskujen hyväksyjinä ovat Nina Löyttyniemi ja Heini Luoma erikseen.
Kustannuspaikkojen 4111, 4112, 4611, 4615, 4616, 4617, 4619, 4620,
4621, 4622, 4711, 4811, 4812 laskujen hyväksyjinä ovat Nina Löyttyniemi tai Heini
Luoma erikseen.
Kustannuspaikkojen 4911, 4921,4922, 4931, 4941, 4951, 4961, 4971,
4973, 4981 laskujen hyväksyjinä ovat Ritva Maijala ja Nina Löyttyniemi
erikseen.
Kustannuspaikkojen 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516 ja 4517
laskujen asiatarkastajana toimii Miika Huhtinen.
Omaa laskuaan ei voi hyväksyä jääviyssyistä. Nina Löyttyniemen laskut hyväksyy
Carita Maisila tai Heini Luoma erikseen.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
19.12.2018
_____________________________________________________________________
63 §
OPPILASKULJETUSSOPIMUSTEN MUUTTAMINEN AJALLE 1.1.2019 – 30.6.2019

Oppilaskuljetuksesta järjestetyn tarjouskilpailutuksen mukaisesti autoilijat Taksi Teija Valta
(1607940-3) ja Taksi Raikko Ky (2467564-3) ovat hoitaneet oppilaskuljetuksia sopimuksen mukaisesti 1.8.2015 alkaen. Kunta on käyttänyt alkuperäisen tarjouspyynnön mukaista 2 vuoden
optiota ja sopimus päättyy 30.6.2019.
Taksi Teija Valta on kuitenkin 22.10.2018 sähköpostitse ilmoittanut, että irtisanoo sopimukset
loppumaan omalta osaltaan 22.12.2018 alkaen. Sopimuksessa on kaksi osaa, joista toinen sisältää Marttilan koulun oppilaiden kuljetukset ja toinen osa on yhteistarjous Taksi Raikko Ky:n
kanssa Paimion suunnan oppilaiden kuljetuksesta.
Kuljetussopimusta ei voi irtisanoa, vaan sopimuksessa palvelun tarjoaja sitoutuu allekirjoituksellaan hoitamaan kuljetukset sopimuskauden loppuun. Taksi Teija Vallan osalta kyseessä on siten sopimusrikkomus. Muuttuneesta tilanteesta johtuen rehtori on kuitenkin neuvotellut Taksi
Raikon kanssa mahdollisuudesta, jossa Raikko hoitaisi Marttilan koulun oppilaiden kuljetukset
hankkimallaan lisäkalustolla sekä myös osan Paimion suunnan kyydityksistä kevätkaudella
2019.
Marttilan sivistystoimen oppilaskuljetukset kilpailutetaan joka tapauksessa keväällä 2019, mutta
kilpailutus vie aikaa ja kuljetustarve alkaa 7.1.2019. Tästä syystä osa Paimion suunnan kyydeistä tulee hankkia väliaikaisella sopimuksella ajalle 1.1.2019 – 1.6.2019.
Marttilan koulun rehtori on neuvotellut Paimion Taksit yhteenliittymän kanssa Paimion suunnan
oppilaiden kuljetuksesta ajalle 7.1.2019 – 1.6.2019, mutta he eivät pysty hoitamaan kuljetuksia.
Tämän lisäksi rehtori on neuvotellut taksiautoilija Leena Vallan kanssa Paimion suunnan kyydeistä.

Päätösehdotus:
Taksi Raikko jatkaa normaalisti sopimustaan sopimuskauden loppuun ja huolehtii hankkimallaan lisäkalustolla Marttilan koulun oppilaskuljetukset sopimuskauden loppuun 30.6.2019 asti.
Tämän lisäksi hän hoitaa yhden Paimion suunnan kyydin viikossa perjantai-iltapäivisin.
Paimion suunnan oppilaskyyditykset ovat vielä tällä hetkellä kesken. Kokouksessa annetaan
esitys niiden hoitamisesta ajalle 7.1.2019 - 1.6.2019.
Esittelijän kokouksessa antama muutettu päätösehdotus:
Taksi Raikko jatkaa normaalisti sopimustaan sopimuskauden loppuun ja huolehtii hankkimallaan lisäkalustolla Marttilan koulun oppilaskuljetukset sopimuskauden loppuun 30.6.2019 asti.
Tämän lisäksi hän hoitaa yhden Paimion suunnan kyydin viikossa perjantai-iltapäivisin.
jatkuu…

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

9/2018

5

Sivistyslautakunta
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_____________________________________________________________________
Marttilan koulun rehtori on selvittänyt Paimion suunnan oppilaskuljetuksia seuraavasti:
Paimion taksiyhteenliittymän (Mika Mäntylä) kanssa on neuvoteltu puuttuvien kuljetusten ajamisesta, mutta heillä ei ole kapasiteettia tarjota kuljetuksia.
Taksiautoilija Leena Vallan kanssa on neuvoteltu puuttuvien kuljetusten ajamisesta, mutta hän
ei ollut kiinnostunut kyydeistä niiden vähäisen määrän vuoksi.
Tarvasjoelta taksiautoilija Antti ja Liisa Pousarin kanssa on neuvoteltu puuttuvien kuljetusten
ajamisesta, mutta heillä ei ole kapasiteettia tarjota kuljetuksia.
Turun Invataksit Oy:n (Rosita Kallio Marttilasta) kanssa on neuvoteltu puuttuvien kuljetusten
ajamisesta, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta tarjota kuljetuksia nykyisten kuljetusten lisäksi.
Pyökäri Oy:n kanssa (Paimiosta) on neuvoteltu puuttuvien kuljetusten ajamisesta ja he ovat
tarjonneet kuljetuksia hoidettavaksi hintaan 70€/suunta (alv 0%).
Tarvasjoelta Taksi Frantti Ay:n kanssa on neuvoteltu puuttuvien kuljetusten ajamisesta, mutta
he eivät pysty tarjoamaan kuljetuksia aamuisin, iltapäivän kyydeistä neuvottelut ovat vielä kesken.

Päätös:
Sivistyslautakunta valtuuttaa Marttilan koulun rehtorin käymään neuvottelut loppuun eri osapuolien kanssa ja löytämään kokonaistaloudellisesti edullisimman tavan järjestää kuljetukset kevätkaudelle 2019.
Jos Pyökäri Oy hoitaa kaikki puuttuvat kuljetukset Paimion suuntaan, syntyy lisäkustannuksia
kevätkauden ajalta arviolta noin 4500€ (alv 0%).
Mikäli kuljetuksista aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin voimassa olevan sopimuksen
perusteella maksettavat korvaukset, sivistyslautakunta edellyttää, että erotus kohonneiden kustannusten ja nykyisten kustannusten välillä haetaan sopimusrikkomuksen vuoksi Taksi Teija
Vallalta.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Merk: Olli Kylänpää saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.11.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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19.12.2018
_____________________________________________________________________
64 §
MARTTILAN KOULUN REHTORIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Marttilan koulun rehtori Pasi Isokangas on irtisanoutunut virastaan 17.12.2018 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella. Virassa on 1 kuukauden irtisanomisaika.
Marttilan kunnan hallintosäännön 46 § mukaisesti viran tai työsuhteen julistaa haettavaksi valinnasta päättävä viranomainen. Sivistystoimen viroista Marttilan kunnassa päättää sivistyslautakunta.
Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa pedagogista ja
hallinnollista osaamista sekä kokemusta henkilöstöjohtamisesta. Eduksi katsotaan aikaisempi
kokemus rehtorin tehtävistä.
Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran
täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä
lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että:
1. Marttilan koulun rehtorin virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy
21.1.2019 klo 15.00.
2. Viranhakuilmoitus (liite 2.) julkaistaan kunnan www-sivuilla ja www.mol.fi-sivuilla. Lisäksi
Opettaja-lehdessä, Salon Seudun Sanomissa ja Turun Sanomissa julkaistaan lyhyt ilmoitus.
3. Viran täytön valmistelua varten perustetaan haastatteluryhmä, johon nimetään luottamushenkilöedustajat sekä viranhaltijaedustajat.
4. Haastatteluryhmä, johon nimetään sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo,
vararehtori Nina Löyttyniemi, kunnanjohtaja Carita Maisila ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Eeva Korimäki, valitsee haastatteluun kutsuttavat, suorittaa haastattelut ja tekee
esityksen valinnasta sivistyslautakunnalle.

Päätös:
Hyväksyttiin. Viranhakuilmoitus on pöytäkirjan liitteenä. (liite 2.)

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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_____________________________________________________________________
65 §
TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA
Salainen oppilasta koskevien tietojen osalta (henkilötietolaki 523/1999 11 §)

Marttilan koulun erityisopetuksessa opiskeleva oppilas tarvitsee henkilökohtaisen avustajan.
Koulun rehtori on hakenut kunnanhallitukselta täyttölupaa. Palkkaukseen ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Kevätlukukaudelta 2019 kustannus on noin 11 000 euroa sosiaalikuluineen.
Perusteet asialle ilmenevät esityslistan liitteestä, joka on salainen oppilasta koskevien tietojen
osalta. (liite 1.)
Esittelijä totesi kokouksessa, että Marttilan kunnanhallitus on kokouksessaan 13.12.2018 hyväksynyt täyttölupa-anomuksen.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunnalle saatetaan tiedoksi kunnanhallituksen 13.12.2018 kokouksessaan tekemä
päätös asiasta.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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66 §
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN PALKKAAMINEN VAKITUISESTI 18.1.2019 ALKAEN

Marttilan koulun koulunkäynninohjaaja Sorja Väyrynen on irtisanoutunut vakinaisesta kokoaikaisesta työsuhteestaan ja aloittaa työt toisessa tehtävässä. Irtisanomisilmoitus on annettu
17.12.2018 ja irtisanomisaika päättyy 17.1.2019. Kunnanhallitukselle on lähetetty täyttölupaanomus, joka käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
Marttilan koulussa on tällä hetkellä määräaikaisessa tehtävässä (30h/vko) koulunkäynninohjaaja Tanja Schroderus, jolla on pätevyys tehtävään sekä hän on ollut Marttilan koulun palveluksessa nyt 1,5 vuotta. Opettajakunta katsoo, että hänet voitaisiin valita ilman valintamenettelyä
auki jäävään tehtävään.

Päätösehdotus:
Mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvan seuraavassa kokouksessaan, Marttilan koulun koulunkäynninohjaajan vakituiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen valitaan irtisanoutuneen Sorja Väyrysen tilalle koulunkäynninohjaaja Tanja Schroderus 18.1.2019 alkaen.
7.1. – 17.1.2019 välisen ajan Schroderus hoitaa kyseisiä tehtäviä vuosiloman sijaisena.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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67 §
LUKUVUODEN 2019 – 2020 TYÖ- JA LOMA-AJAT PERUSOPETUKSESSA

Peruskoulujen työ- ja loma-ajat määräytyvät perusopetuslain ja - asetuksen mukaan.
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190
työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslaki 23 §). Perusopetusasetuksen
(852/1998 7 §) mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Koulujen työ- ja loma-aikoja on käsitelty Kosken - Marttilan rehtoreiden kokouksessa sekä Loimaan seudun sivistysjohtajien kokouksessa. Pyrkimyksenä on mahdollisimman samankaltaiset
työ- ja loma-ajat.
Itsenäisyyspäivä on perjantai 6.12., loppiainen on maanantai 6.1. ja vapunpäivä on perjantai
1.5., joten työpäiviä on 187.

Päätösehdotus:
Syyslukukausi
Syysloma
Joululoma

ma 12.8.2019 - la 21.12.2019 (91 päivää)
la 14.9.2019 työpäivä
ma 14.- pe 18.10.2019 (viikko 42)
22.12.2019-6.1.2020

Kevätlukukausi
Talviloma

ti 7.1.2020 – la 30.5.2020 (96 päivää)
ma 17.- pe 21.2.2020 (viikko 8)

Lukuvuosi yhteensä

187 työpäivää

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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68 §
LUKUVUODEN 2019 – 2020 TYÖ- JA LOMA-AJAT ESIOPETUKSESSA

Perusopetuslain 26 a § (23.12.1999/1288) määrittää oikeudesta esiopetukseen. Lapsella on
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella ja sellaisella lapsella, joka 27 §:n mukaisesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus
saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.
Perusopetusasetuksen (20.11.1998/852) 3§ säädetään, että esiopetusta annetaan vähintään
700 tuntia. Asetuksen 4 § määrittää päivittäisen työmäärän, joka esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla saa olla enintään 5 oppituntia.
Esiopetusta Marttilan kunnassa järjestetään viitenä (5) päivänä viikossa, neljä (4) tuntia päivässä.

Päätösehdotus:
Syyslukukausi (82 työpäivää)
-

alkaa 19.08.2019
päättyy 18.12.2019
syysloma 14.- 20.10.2019 (vko 42)
joululoma 19.12.2019 – 6.1.2020

Kevätlukukausi (94 työpäivää)
-

alkaa 7.1.2020
päättyy 29.5.2020
vapaapäivä 22.5.2020
talviloma 17.- 23.2.2020 (vko 8)

Työpäiviä yhteensä 176 ja esiopetustunteja 704.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, 044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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69 §
SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Saapuneet kirjeet:
Ei saapuneita kirjeitä.

Viranhaltijapäätökset:
Koulun rehtori:
1§
19§
20§

Reskontrapäätös 5,99€
Oppiaineen yksilöllistäminen
Siirto erityiseen tukeen sekä oppiaineen yksilöllistäminen

Varhaiskasvatusjohtaja:
3§
4§

Maksusitoumus 345€, töissä 30 vuotta Marttilan kunnassa
Maksusitoumus 100€, läksiäislahja

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

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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70 §
MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus:

Seuraavan kokouksen kokouskutsun lähettää lautakunnan puheenjohtaja.

Päätös:
Seuraava kokous pidetään tammikuun loppupuolella. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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71 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen
kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 28.12.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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72 §
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 62, 65, 69, 70 ja 71.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 63, 64, 66, 67 ja 68

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: 64, 66, 67 ja 68.
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: 63
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:

Sivistyslautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
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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
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
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 250 euroa.
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