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Sivistyslautakunta

06.04.2022

klo 18:08 - 21:10

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Hertteli Anni
Alatalo Ilona
Elgland Niina
Humalajoki Tapani
Jänkä Jussi
Siironen Mirja
Tamminen Mikko
Laajala Lauri
Riihimäki Anni
Pirkko Keskitalo

Klo
18:08 - 21:10
18:08 - 21:05
18:08 - 21:10
18:08 - 21:10
18:08 - 21:10
18:08 - 21:10
18:08 - 21:10
18:08 - 21:10
18:08 - 21:10
18:15 - 19:08

Tehtävä
Lisätiedot
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kh:n edustaja
jäsen
kunnanjohtaja
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
yläkoulun ja lukion
rehtori

Poissa

Isomöttönen Antti
Louhula Matti
Pasi Kanniainen

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
Anni Hertteli
puheenjohtaja

puheenjohtaja
kh:n pj.
alakoulujen rehtori

Anni Riihimäki
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

41 - 51

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilona Alatalo ja Niina Elgland.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti.
Ilona Alatalo
pöytäkirjantarkastaja

Niina Elgland
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 13.04.2022
alkaen.

Sivistyslautakunta

§ 41

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022
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Viranhaltijapäätökset
Sivila § 41 06.04.2022
Valmistelija
sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa
viranhaltijan päätöksiin.
Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).
Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa
lautakunnalle,
johtokunnalle
tai
kunnanhallitukselle
luettelon
tekemistään
viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.
Sivistysjohtajan, yläkoulun ja lukion rehtorin sekä alakoulujen rehtorin
viranhaltijapäätökset ajalta 10.3.2022 – 29.3.2022 esityslistan oheismateriaalina.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 10.3.2022 – 29.3.2022 tiedoksi,
eikä käytä niihin otto-oikeutta.
Päätös
Hyväksyttiin
---

-----

Liitteet
Vhp Populus Sivila 100322-290322
Vhp Dynasty Sivila 100322-290322

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 16
§ 42

Pöytäkirja
23.02.2022
06.04.2022

5/2022

Perusopetuksen ja lukion tuntikehys lukuvuodelle 2022 - 2023
Sivila § 16 23.02.2022

Valmistelija
sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com
Sivistyslautakunta aloittaa lukuvuoden 2022 – 2023 tuntikehyksen valmistelun ja
keskustelee tulevan lukuvuoden tuntikehyksen käytöstä ja antaa raamit sen
valmistelulle. Perhon kunnan tuntikehys oheismateriaalina.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta evästää tuntikehyksen valmistelussa viranhaltijoita.
Päätös
hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että tuntikehystä valmistelevaan kokoukseen,
sivistystoimen johtoryhmään 8.3.2022 kutsutaan lautakunnasta mukaan pj. Antti
Isomöttönen ja lautakunnan jäsen Mikko Tamminen.
---

----Toimenpiteet, otteet
yläkoulun ja lukion rehtori
alakoulujen rehtori
talous- ja hallintojohtaja

Sivila § 42 06.04.2022
137/12.00.00/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
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Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 16
§ 42

Pöytäkirja
23.02.2022
06.04.2022

5/2022

Sivistysjohtaja ja rehtorit ovat valmistelleet tuntikehyksen pohjaesitystä esi- ja
perusopetuksen sekä lukion tuntikehystä lukuvuodelle 2022 – 2023.
Sivistysjohtaja ja rehtorit ovat käsitelleet asiaa myös sivistystoimen
johtoryhmässä sekä sivistystoimen valtuustoseminaarissa.
Rehtorit esittelevät tuntikehysehdotukset kokouksessa. Perusopetuksen
tuntikehyksen resussin käytössä huomioidaan valinnaisuus ja sen toteutus sekä
alakoulussa että yläkoulussa. Tuntikehyksen tarkemmat luvut ovat kokouksen
oheismateriaaleissa 4.4.2022.
Alakoulujen tuntikehysesitys lukuvuonna 2022 – 2023 on 617h. Yläkoulun
tuntikehysesitys 354,5 ja lukion tuntikehysesitys 148,55. Yläkoulu jatkaa
kolmisarjaisena.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Perhon kunnan esi- ja perusopetuksen sekä
lukion tuntikehyksen esityksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin
Merkittiin pöytäkirjaan, että yläkoulun ja lukion rehtori Pirkko Keskitalo saapui
kokoukseen tämän pykälän esittelyn ajaksi klo 18:15.
--Merkittiin pöytäkirjaan, että yläkoulun ja lukion rehtori Pirkko Keskitalo poistui
kokouksesta klo 19:08 ennen päätöksentekoa.
----Toimenpiteet, otteet

---

rehtorit
talous- ja hallintojohtaja
-----

Oheisaineisto
Tuntikehys Perho
Sivistyslautakunta Tuntikehys yläkoulu ja lukio
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Sivistyslautakunta

§ 43

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Yläkoulun ja lukion rehtorin toistaiseksi voimassa olevan viran täyttö
Sivila § 43 06.04.2022
100/01.01.01/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Perhon kunnan sivistystoimessa on vapautunut yläkoulun ja lukion rehtorin virka,
koska viranhaltija on ilmoittanut jättävänsä viran koeajan päättyessä 30.4.2022.
Sivistysjohtaja järjestelee rehtorin tehtävät kevätlukukauden loppuun saakka.
Virka on tarpeen täyttää. Yläkoulun ja lukion rehtorin virkahakua on käsitelty
sivistys – ja vapaa-ajan lautakunnassa (5.8.2021 §102). Kunnanhallitus on
myöntänyt täyttöluvan virkaan (9.8.2021 § 202) ja viranhaltijan irtisanouduttua
koeajalla, on virka edelleen täyttämättä. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa
kokouksissaan (9.9.2021 § 8) ja (29.9.2021 § 16). Yläkoulun ja lukion rehtorin
virka on tarpeen täyttää 1.8.2022 alkaen.
Perhon kunnan hallintosäännön 27§ kohdan 8 mukaan sivistyslautakunta valitsee
yläkoulun ja lukion rehtorin. Yläkoulun ja lukion rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta
hallintoasioissa ovat Perhon kunnan hallintosääntö 56§. Rekrytointi-ilmoitus ja
pisteytys oheismateriaaleissa 4.4.2022.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
2. että pisteytykseen ja haastattelutyöryhmään osallistuvat sivistysjohtaja, talousja hallintojohtaja ja sivistyslautakunta.
3. rekrytointi aloitetaan välittömästi asian käsittelyn jälkeen
Päätös
Hyväksyttiin
----Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus
rehtorit
henkilöstösihteeri
---

-----
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Sivistyslautakunta

§ 44

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Luokanopettajan määräaikainen viransijaisuuden täyttö
Sivila § 44 06.04.2022
100/01.01.01/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Perhon kunnan virassa oleva luokanopettaja on virkavapaalla 10.8.2022 –
3.6.2023. Tämän seurauksena Möttösen koulussa tarvitaan luokanopettajan
määräaikainen viransijainen. Rekrytointi-ilmoitus ja pisteytys oheismateriaaleissa
4.4.2022.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
2. täyttää määräaikaisen luokanopettajan viran ajalle 10.8.2022 - 3.6.2023
3. haastattelu ja pisteytysryhmään osallistuvat alakoulujen rehtori, sivistysjohtaja
ja lautakunnasta kaksi jäsentä.
4. rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi asian käsittelyn jälkeen
Päätös
Hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että haastattelu- ja pisteytystyöryhmään lautakunnasta
osallistuvat Ilona Alatalo ja Mikko Tamminen.
----Toimenpiteet, otteet
---

-----
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Sivistyslautakunta

§ 45

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Luokanopettajan määräaikaisen viransijaisuuden täyttö
Sivila § 45 06.04.2022
100/01.01.01/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Perhon kunnan virassa oleva luokanopettaja on virkavapaalla 10.8.2022 –
5.3.2023. Tämän seurauksena Kirkonkylän koulussa tarvitaan luokanopettajan
määräaikainen viransijainen. Rekrytointi-ilmoitus ja pisteytys oheismateriaaleissa
4.4.2022.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
2. täyttää määräaikaisen luokanopettajan viran ajalle 10.8.2022 - 5.3.2023
3. haastattelu ja pisteytysryhmään osallistuvat alakoulujen rehtori, sivistysjohtaja
ja lautakunnasta kaksi jäsentä.
4. rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi asian käsittelyn jälkeen
Päätös
Hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että haastattelu- ja pisteytystyöryhmään lautakunnasta
osallistuvat Ilona Alatalo ja Mikko Tamminen.
----Toimenpiteet, otteet
---

-----
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Sivistyslautakunta

§ 46

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimen sijaisuuden täyttö
Sivila § 46 06.04.2022
100/01.01.01/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Perhon kunnan toistaiseksi voimassa olevassa oleva koulunkäynninohjaaja on
poissa työstään 10.8.2022 – 10.3.2023 välisen ajan. Tähän toistaiseksi voimassa
olevaan koulunkäynninohjaajan toimeen tarvitaan määräaikainen sijainen.
Rekrytointi-ilmoitus ja pisteytys ovat oheismateriaaleissa 4.4.2022.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
2. täyttää määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimen ajalle 10.8.2022 10.3.2023
3. haastattelu ja pisteytysryhmään osallistuvat alakoulujen rehtori, sivistysjohtaja
ja lautakunnasta kaksi jäsentä.
4. rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi asian käsittelyn jälkeen
Päätös
Hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että haastattelu- ja pisteytystyöryhmään lautakunnasta
osallistuvat Anni Hertteli ja Tapani Humalajoki.
----Toimenpiteet, otteet
---

-----
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Sivistyslautakunta

§ 47

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Koulunkäynninohjaajan määräaikaisen toimen perustaminen ja täyttö/ yläkoulu
Sivila § 47 06.04.2022
100/01.01.01/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Perhon kunnan sivistystoimessa on tarve määräaikaiselle henkilökohtaiselle
koulunkäynninohjaajalle lukuvuosiksi 2022 - 2023 ja 2023 – 2024. Asiaa on
käsitelty sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnassa (20.5.2021 §44) sekä
sivistyslautakunnassa (16.3.2022 § 35). Tämä määräaikainen toimi on huomioitu
vuoden 2022 talousarviossa.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(3.4.1987/380) §3 mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille
tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään lain osoittamalla tavalla. Rekrytointiilmoitus ja pisteytys on oheismateriaaleissa 4.4.2022
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. hakea koulunkäynninohjaajan määräaikaisesti voimassa olevan toimen
perustamista ja täyttölupaa 10.8.2022 alkaen kunnanhallitukselta ja edelleen
valtuustolta lukuvuosiksi 2022-2023 ja 2023 - 2024
2. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
3. että pisteytykseen ja haastattelutyöryhmään osallistuvat yläkoulun ja lukion
rehtori, sivistysjohtaja ja lautakunnasta kaksi jäsentä.
4. mikäli kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy toimen perustamisen ja
täyttöluvan, aloitetaan rekrytointi välittömästi.
Päätös
Hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että haastattelu- ja pisteytystyöryhmään lautakunnasta
osallistuu Niina Elgland ja lapsen huoltaja.
--Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.
-----
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Sivistyslautakunta

§ 47

Pöytäkirja
06.04.2022

Toimenpiteet, otteet
---

kunnanhallitus
-----

Liitteet
Arviointipisteytys koulunkäynnin ohjaajat
Koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen toimi pienluokka hakuilmoitus

5/2022
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Sivistyslautakunta

§ 48

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Henkilökohtaisen ohjaajan toistaiseksi voimassa olevan toimen perustaminen ja täyttö /
varhaiskasvatus
Sivila § 48 06.04.2022
100/01.01.01/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Perhon kunnan varhaiskasvatuksessa on tarve henkilökohtaisen ohjaajan
toistaiseksi voimassa olevalle toimelle. Varhaiskasvatuksessa on useita lapsia,
jotka tarvitsevat perustellusti henkilökohtaista ohjausta. Varhaiskasvatuksen
resurssia on tärkeä kohdentaa erityistä tukea tarvitseviin lapsiin. Tämän vuoksi
on perusteltua perustaa toistaiseksi voimassa oleva henkilökohtaisen ohjaajan
toimi. Varhaiskasvatuksessa on tarve henkilökohtaiselle ohjaajalle
tulevaisuudessa pysyvästi. Varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540) § 15a - §15e
astuvat voimaan 1.8.2022 (16.12.2021 /1183) ja tämän perusteella on tärkeää,
että tuemme varhaiskasvatuksen erityisen tuen resurssia.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(3.4.1987/380) §3 mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille
tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään lain osoittamalla tavalla.
Varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540) 15a§ mukaan lapsella on oikeus saada
erityistä tukea, mikä on jatkuvaa ja kokoaikaista. Rekrytointi-ilmoitus ja pisteytys
on oheismateriaaleissa 4.4.2022.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. hakea henkilökohtaisen ohjaajan toistaiseksi voimassa olevan toimen
perustamista ja täyttölupaa 8.8.2022 alkaen kunnanhallitukselta ja edelleen
valtuustolta
2. hyväksyä rekrytointi-ilmoituksen ja pisteytyksen
3. että pisteytykseen ja haastattelutyöryhmään osallistuvat
varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja ja lautakunnasta kaksi jäsentä.
4. mikäli kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy toimen perustamisen ja
täyttöluvan, aloitetaan rekrytointi välittömästi.
Päätös
Hyväksyttiin
---
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Sivistyslautakunta

§ 48

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Merkittiin pöytäkirjaan, että haastattelu- ja pisteytystyöryhmään lautakunnasta
osallistuvat Jussi Jänkä ja Tapani Humalajoki.
--Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.
----Toimenpiteet, otteet

---

-----

Oheisaineisto
Henkilökohtaisen ohjaajan toimi luonnos
Henkilökohtaisen ohjaajan rekrypisteytys
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Sivistyslautakunta

§ 49

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022
Sivila § 49 06.04.2022
178/12.07.00/2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Opetushallitus on antanut velvoittavan määräyksen OPH-700-2022, joka
edellyttää kunnalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Kunnan
tulee laatia varhaiskasvatussuunnitelma noudattaen, mitä näissä perusteissa on
määrätty (Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 21§). Varhaiskasvatussuunnitelma
tulee ottaa käyttöön elokuussa 2022. Uusien perusteiden mukaan laadittujen
paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten
perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 perustetaan työryhmä, johon
kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja, sivistyslautakunnasta
jäsenedustus sekä Mäntymetsän päiväkodin työntekijöiden edustus.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää
1. perustaa työryhmän varhaiskasvatussuunnitelman 2022 laatimista varten
2. että työryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujan toimii varhaiskasvatusjohtaja
3. että työryhmään kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja, lautakunnan
jäseniä (sovitaan kokouksessa) ja Mäntymetsän päiväkodin työntekijöiden
edustajat.
4. Varhaiskasvatussuunnitelma esitellään lautakunnalle syksyllä 2022.
Päätös
Hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsenet Ilona Alatalo ja Antti Isomöttönen
valitaan työryhmään.
----Toimenpiteet, otteet
---

varhaiskasvatusjohtaja
-----
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Sivistyslautakunta

§ 50

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Tietoonsaatettavat
Sivila § 50 06.04.2022
Valmistelija
sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com
1. yläkoulun ja lukion rehtorin tehtävien järjestelyt keväällä 2022
2. hankeraporttien ja hankehakujen tilannekatsaus

Sivistysjohtajan päätösehdotus
Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin
--Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilona Alatalo poistui kokouksesta klo 21:05.
---

-----
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Sivistyslautakunta

§ 51

Pöytäkirja
06.04.2022

5/2022

Muut asiat
Sivila § 51 06.04.2022
Valmistelija
Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.
Sivistysjohtajan päätösehdotus
Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Päätös
Todettiin, että muita asioita ei ollut. Hyväksyttiin.
---

-----
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 41, § 42, § 43, § 49, § 50, § 51

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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
tiedoksisaannista.

tehtävä

14

päivän

kuluessa

päätöksen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon 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
ei
lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sivistyslautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:

Perhon kunta
PL 20, 69951 Perho
Keskustie 2
kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-14:00.
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.

