REISJÄRVEN KUNTA

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
Aika:
Paikka:

Maanantai 15.3.2021 klo 19.00 – 20.06
Valtuustosali

Läsnä:

Kiviranta Oili, pj
x
Kemppainen Timo, vpj
x
Aho Harri, j
x
Assinen Kari, j
x
Paalavuo Minna, j
x
Niemi Kauko, j Ulla Pietilä, vj x
Nyman Tiina, j
x

PÖYTÄKIRJA / ASIALISTA
1/2021

Vedenpää Antti, khall pj
Huuskonen Sari, khall edustaja
x
Silvast Marjut, kunnanjohtaja
x
Puronhaara Markku, sivj.-rehtori, sihteeri x
Pöytäkirjantarkastajat: Kemppainen Timo ja Aho Harri
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 16.3.2021

Sisällys
KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2021 ................................................................................... 2
SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ..................................................................................... 3
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT ...................................................................................................... 4
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020 .............................................................................. 5
TÄYTTÖLUPA/TUNTIOPETTAJA ....................................................................................................... 6
TÄYTTÖLUPA/KOULUNKÄYNNINOHJAAJA ................................................................................... 7

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivu

15.3.2021

1

Asianro

1

KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2021
Kasv. ja koultk § 1

Hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt 14.10.2020 § 58 talousarvion laatimisohjeiden mukaisen nettomenoja koskevan käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma oli alle pyydetyn 5,4 miljoonan raamin. Raamista näkee, että tehdyt organisaatiomuutokset ja
investoinnit koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa tuottavat tulosta.
Kunnanvaltuusto on 30.12.2020 §111 päättänyt kokouksessaan, että kasvatus- ja
koulutuslautakunnan nettoraami vuodelle 2021 on 5 366 (tuhatta) €:
varhaiskasvatus
hallinto
esiopetus
perusopetus
lukio
kansalaisopisto
musiikkiopisto

1 113
44
270
3 315
548
30
45

lautakunta yhteensä

5 366

Vuoden 2021 talousarviossa kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastuualueen määrärahat ja tuloarviot on laadittu kustannuspaikoittain ja tileittäin käyttösuunnitelman edellyttämällä tarkkuudella.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.1.2021 §10 antanut kunnan taloudellisesta
tilanteesta johtuvan hankintakiellon. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen hankinta
mietitään tarkkaan ja vastuullisella taloudenpidolla pyritään suunnitelmaa parempaan tulokseen.
Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy lautakunnan alaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kasv. ja koultk § 2

Saatetaan tiedoksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaaran ja alakoulujen rehtori Jarmo Viljamäen sekä päiväkodinjohtaja Marja Kinnusen viranhaltijapäätökset
vuodelta 2020: Sivistystoimen henkilöstön palvelulisä- kokemuslisä- ja määrävuosikorotuspäätökset, opetushenkilökunnan virkavapaus- palkkaus ym. päätökset,
muun sivistystoimen henkilöstön virkavapaus-, palkkaus- ym. päätökset, sivistystoimea koskevia muita päätöksiä (koulunkäyntiä koskevat, talousarvio, käyttösuunnitelma, hankintapäätökset), varhaiskasvatuksen (päivähoidon) henkilöstön
virkavapaus, palkkaus- ym. päätöksiä.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Kasv. ja koultk § 3

- Hankintakielto vuodelle 2021
- Valtion erityisavustuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi käyttöajan pidentäminen, OKM/18/090/2021
- Suorahankintasopimus perusopetuksen kirjahankinnoista: Kirjavälitys
- Koulutarvikkeet vuosille 21-22
- Poikkeusjärjestelyjen toteutuminen lukuvuonna 2020-2021
- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 laskennallista ohjaustuntimäärää koskeva oikaisu
- Harrastaminen Suomen malliin – Reippaat kerhot PSAVI/9627/220 valtionavustus 30000 €
- PSAVI/9610/2020 valvontaohjelma varhaiskasvatus
- PSAVI/ päätös
- Lukion todelliset kustannukset

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020
Kasv. ja koultk § 4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2019 budjetti oli 5 631 000 €. Vuodelle
2020 sitä leikattiin 5 541 000 euroon. Kesän jälkeen tehtiin talousarviomuutos
alaspäin 72 850 euroa. Muutettu talousarvio siten 5 469 000 euroa. Toteutuma
maaliskuun kokouksessa oli 93,0 % ja euroina 5 084 125. Toteutuma alittaa muutetun talousarvion 384 660 eurolla.
Kuluvan vuoden toteutumassa oli harvinaisen paljon ennalta arvaamattomia kohtia: koronarajoitukset, kilpailutukset, yt:t, organisaatiouudistus, valtionavustukset
jne. Toisaalta tulos todentaa sen, että 2018 vuodesta valmisteltu säästö/kehitysohjelma on saatu toimimaan. Ajatuksena on ollut, että vaikka säästetään, niin samalla kehitetään toimintaa. Yhtenä suurena saavutuksena vuonna 2020 oli kuntastrategiamme mukainen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä saatu valtakunnallinen huomionosoitus.
Koronasta tuli paljon lisätöitä, mutta toisaalta henkilökunta oli entistä terveempänä ja sijaiskulut pienenivät. Samoin etäopetusjakson aikana kuljetuskustannukset olivat pienemmät.
Kuljetusten kilpailuttaminen oli lakisääteisesti tehtävä, kun viimeinenkin optiovuosi tuli täyteen. Yhteiskilpailutuksen jälkeen lakiasiantoimisto teki lopullisen kilpailutuksen ja vastineet kaikkiin pyyntöihin. Kilpailutukseen kului enemmän rahaa,
kuin osasimme arvioida, mutta itse saatu sopimus oli arvioidussa suuruusluokassa.
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä vaihteli tilanteen takia ja väliaikaisia hoitajia tarvittiin vähän. Samalla voi todetta, että elokuussa alkanut yhden päiväkodin malli on
onnistunut tuomaan henkilöstösäästöjä, joita ennen yt-neuvotteluja ei voitu kirjata talousarvioon. Yt- neuvotteluissa kaikille vakituisille työntekijöille voitiin osoittaa työpaikka kunnastamme. Vuonna 2020 syntyi kuntaamme ennätykselliset 42
lasta! Alle kouluikäisten keskiarvon ollessa tällä hetkellä noin 30.
Poikkeusoloista Suomessa kertoo myös lukuisat avustushakumahdollisuudet. Näihin tartuttiin ja saimme perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen tasa-arvorahaa
ja koronarahaa sekä lukioon opetussuunnitelma-avustusta sekä koronarahaa lisäksi saimme perusopetukseen kerhorahaa; yhteensä yli 200 000 euroa. Osa
näistä avustuksien käyttöajoista jatkuu vuodelle 2021.
Valtuustoon menevä tilinpäätöskertomus liitteenä.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA/TUNTIOPETTAJA
Kasv. ja koultk § 5

Kunnanhallituksen päätöksen (13.13.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa. Lukuvuonna 2020 - 2021 paikka on täytetty väliaikaisesti, koska muodollisesti kelpoiset hakijat peruivat hakemuksensa.
Tällä hetkellä opetusta on käsitöissä kahdeksan tuntia, liikunnassa kolme tuntia ja
pienryhmässä (joustava perusopetus) 17 tuntia. Opettajalle kuuluu myös työssäoppimisjaksojen hoitaminen.
Oppilashuoltoryhmä on seurannut joustavan perusopetuksen tarvetta ja todennut, että siitä hyötyviä oppilaita olisi ryhmän perustamiseen tarvittava neljä. Mikäli ryhmää ei syntyisi, niin resurssi tarvittaisiin samanaikaisopetukseen ja pienryhmiin. Yläkoulun erityisopetusresurssi on pienentynyt yhden erityisluokanopettajan ja yhden avustajan verran vuonna 2020. Joustavan perusopetusryhmän etu
on, että siihen saadaan noin 3000 euroa/oppilas ylimääräinen valtionapu.
Joustavasta opetusjärjestelystä olevan ohjeistuksen mukaan toimintaa tulee tarjota tasapuolisesti ja valinnat asiasta tekee moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Mikäli täyttölupa saadaan, niin kaikille kahdeksansien luokkien oppilaiden
huoltajille lähtee kirje asiasta.

Sivj-reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä tuntiopettajan tehtävään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Opetettavana käsitöitä (tekninen työ), erityisopetusta ja tarvittaessa muita soveltuvia
aineita.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA/KOULUNKÄYNNINOHJAAJA
Kasv. ja koultk § 6

Kunnanhallituksen päätöksen (13.13.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa. Kisatien koululla on toiminut erityisluokan kanssa yhteensä kolme koulunkäynninohjaajaa. Kesäkuun alusta niistä lakkasi yksi toimi. Yksi toimi on täytetty väliaikaisesti toukokuun loppuun saakka edellisen henkilön irtisanouduttua.
Koulun tuentarve ja oppilaista saadut lausunnot edellyttävät minimissään kahden
koulunkäynninohjaajan työpanosta. Ohjaajien toimia vakinaistettiin keväällä 2019.
Lisäksi yksi ohjaaja siirtyi ohjattavan mukana varhaiskasvatuksesta. Tässä kunnan
taloustilanteessa olisi hyvä katsoa tarvetta siten, ettei henkilöstöä olisi sidottu liikaa yksikköihin. Ohjaajien tarve vaihtelee vuosittain. Tästä syystä täyttölupapyyntö olisi syytä esittää tulevaksi lukuvuodeksi. Väliaikaisuus johtuu organisaatiomuutoksesta ja tuen tarpeen vuosittaisesta vaihtelusta.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä koulunkäynninohjaajan toimeen 9.8.2021 – 5.6.2022 väliseksi
ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Seurantaa koskeva sääntely
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL 110.5 §). Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.
Toteutumisvertailusta on lisäksi käytävä ilmi, onko menot, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa
määrätyllä tavalla (KuntaL 110.4 §).
Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai
tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutumisvertailun laadinnasta
vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai toimenhaltijat. Selvitys tavoitteiden
toteutumisesta annetaan talousarvion toteutumisvertailuna.

Tavoitteiden toteutuminen
Lautakuntakohtainen toiminnallisten tavoitteiden ja riskien hallinnan toteutuminen ja on esitetty kunkin
tehtäväalueen kohdalla. Talousarviovuoden taloudelliset tavoitteet ja talousarvion toteutuminen on esitetty
yhteenvetona sekä tehtäväalueittain että tuloslaskelman muodossa esityksen lopussa. Samoin vuonna 2018
asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2020.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
Vastuualue: Sivistystoimi
Tilivelvolliset: rehtorit, päiväkodin johtaja
Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:
- Hallinto
- Opetustoimi: perusopetus ja lukio
- Muu koulutus: kansalaisopisto ja musiikkiopisto
- Varhaiskasvatus

Opetustoimi
PERUSOPETUS JA LUKIO
Reisjärven kunnassa toimi vuonna 2020 kaksisarjainen perusopetus Niemenkartanon ja Kisatien kouluilla.
Niemenkartanon koulun piha-alue ja yhdyskäytäväkin saatiin valmiiksi. Piha-alueen lähiliikunta-alue todettiin
laadukkaaksi ja toimivaksi koronarajoituksissakin. Niemenkartanossa oli 17 opettajaa ja Kisatien yläkoulussa
(perusopetuksen luokat 7-9) oli 14 opettajaa, joista suurin osa yhteisiä opettajia Reisjärven lukion kanssa.
Molemmilla koululla annettiin oppimisen tueksi myös erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan tukea.
Oppimisen tuki perusopetuksessa oli yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Joka koulussa tukea järjestettiin
sekä yleisopetuksenryhmässä että osa-aikaisena erityisopetuksena kolmiportaisen tuen mukaisesti. Lisäksi
Kisatiellä toimi koko kunnan erityisopetuksen kiinteä pienryhmä.
Yrittäjyyskasvatuksessa saatiin tunnustuksena merkittävä huomionosoitus tehdystä reisjärvisen lapsen ja
nuoren yrittäjyysreitistä.
Oppilaita koululaitoksessa oli 20.9.2020 yhteensä 420. Perusopetuksessa oli 331 oppilasta, esiopetuksessa 32
ja lukiossa 57 opiskelijaa. Koko kunnan väkiluku oli 2707 asukasta.
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteen määrittely
Esiopetus
Laadukas opetus
Perusopetus ja lukio
Laadukas opetus

Henkilöstön ammattitaito

Mittari
Toiminnalliset
Opetussuunnitelman toteutuminen %

Tavoite

Toteutuminen

> 95

Toteutui

Opetussuunnitelman toteutuminen %

> 95

Toteutui

Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen vähintään
keskitasoa
Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin
100
tai työelämään %

Toteutui

Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus)
suorittama arviointi (perusopetuslaki
21 §, lukiolaki 16 §)

vähintään
keskitasoa

Toteutui

Lukion keskeyttäneiden osuus %
Pätevien opettajien osuus opettajista
(päätoimiset) %

<5
> 95 hyvä

1,8%
Toteutui

Toteutui

Kodin ja koulun yhteistyö
Palaute / kysely
Työyhteisön sisäinen tila
Palaute / kysely
Perusopetuksen kouluverkko Terveet koulutilat
Taloudelliset
Opetus järjestetään
Opetustoimen kustannukset e/asukas
taloudellisesti
euroa/esiopetuksen oppilas
euroa/perusopetuksen oppilas
euroa/lukion oppilas

Toteutui
Toteutui
Toteutui!
2055
7700
9200
9700

1517
7144
9620
9843

Varhaiskasvatus

euroa/asukas (as. luku 2707 on 2020 ennuste)

480

361

Toiminnan laajuustiedot
Esiopetuksen oppilaat
Perusopetuksen oppilaat
Lukion oppilaat
Päätoiminen henkilöstö
Koulut

Mittari
Määrä 20.9.2019 / ennuste 20.9.2020
Määrä 20.9.2019 / ennuste 20.9.2020
Määrä 20.9.2019 / ennuste 20.9.2020
Lukumäärä
Lukumäärä
Koulurakennusten määrä

Tunnusluku
43 / 31
339 / 340
58 / 60
63
3
2

Toteutuminen
43/32
340/331
58/57
65
3
2

Lukion aloituspaikat

Suhteessa ikäluokkaan %

100

100

Opetussuunnitelmaa pystyttiin toteuttamaan hyvin, vaikka keväällä oltiin etäopetuksessa. Koululaitoksessa
tehtiin digiloikka yhdessä yössä. Oppilaiden jatko-opintopaikat varmistettiin. Lukion oppilasmäärä vakiintui
lähelle pienten lukioiden ylärajaa. Lukiolaisilla oli etäopetusjakso myös ennen joulua. Uudet tilatko olivat
houkuttelemassa päteviä henkilöitä hakeutumaan avoimiin virkoihin. Henkilökunnan koulutuksia jatkettiin
edelleen yhteisesti tuotetuilla koulutuksilla. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota
poikkeusoloissa.
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Muutokset eri tekijöissä:
Toiminta ja laajuus
Esiopetus/oppilaat
Perusopetus/oppilaat
Lukio/oppilaat

Tilinpäätös
2017
30
351
38

Päätoiminen henkilöstö
opettajat
Kouluavustajat
muut

Tilinpäätös
2018
39
341
45

Tilinpäätös
2019
43
340
58

Talousarvio
2020
31
340
60

Tilinpäätös
2020
32
331
57

66
35
10
5

66
35
9
3

65
35
9
3

64
35
10
3

Koulujen lukumäärä
Koulurakennuksia

5
5

5
5

3
2+väistötilat

3
2

3
2

Lukion aloituspaikat
suhteessa ikäluokkaan %
Kunnan asukasmäärä (2019e)

100
2 813

100
2 791

100
2 718

100
2718

100
2707

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet
Talous
euroa/asukas (varhaiskasvatus)
euroa/asukas (koulutoimi)
euroa/esiopetuksen oppilas
euroa/perusopetuksen oppilas
euroa/lukion oppilas

Tilinpäätös
2017
374
1600
8036
10155
14679

Tilinpäätös
2018
397
1607
6223
10907
14002

Tilinpäätös
2019
410
1654
5420
10293
11001

Talousarvio
2020
480
2055
7700
9200
9700

Tilinpäätös
2020
361
1517
7144
9620
9843

Oppilastiedot tilanteen 20.9. mukaan.

Kustannusten arvioiminen vuodelle 2020 oli erityisen hankalaa johtuen useista toiminnan muutoksista ja
erityisistä poikkeusoloista. Muutoksessa vaikeimpina ennustettavina kustannuksina olivat
kiinteistökustannukset, kuljetuskustannukset sekä päivähoidon henkilöstökustannukset. Myös
kirjaamispaikat mm vuokrien osalta vaikuttivat toiminnan sisäiseen rakenteeseen mm. esiopetuksen ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Toisaalta aamu- ja iltapäivätoiminta vähensi kustannuksia päivähoidossa.
Asukaslukuperusteiset kustannukset tasoittuivat poikkeuksellisen avustusmäärän myötä.
Riskit
Talousarviossa arvioitujen riskien ja niiden hallinnan toteutuminen
Keskeisimmät riskit
tavoitteiden toteutumiselle
Koulu- ja varhaiskasvatuksen
rakennusten kunto
Muodollisesti pätevien
työntekijöiden rekrytointi
Varhaiskasvatuksen subjektiivisen
oikeuden laajentuminen
Lukion valtionosuuden kehittyminen
suhteessa aloituspaikkoihin
Erityisopetuksen lisääntyvä tarve ja
henkilöstön vähentäminen

Riskeihin varautuminen
Toteutuminen
ja hallinta
- valmistaudutaan varasuunnitelmilla Päivähoidon uusiin tiloihin
ja nopeutetaan tilojen hankkimista päästiin elokuussa.
Väistötilojen luovutus
viivästyi kahdella
- tehdään kuntokartoitukset ja
kuukaudella.
huoltotyöt ajallaan
Alakoulun pihan asfaltointi
- varaudutaan henkilöstön
saatiin kuntoon koulun
rekrytointiin hyvissä ajoin
alettua syksyllä.
Henkilöstön
- varaudutaan oppilasvalintoihin
rekrytoinneissa oli
ihailtavan paljon päteviä
hakijoita (uudet tilat?)
- kehitetään erityisopetuksen tarpeen
seurantaa
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Koululaiskuljetusten kilpailutus

- kuljetuksia vähennetään

Saaduilla avustuksilla
saatiin tukea
erityisopetukseen.
Kilpailuttamisesta saatiin
taloudellinen hyöty. .

Muuttuvia tekijöitä oli tavallista enemmän: yhteisenä tekijänä oli korona. Kuljetukset ja hoidon määrä
vaihtelivat tilanteen mukaan.
Henkilöstö
Opetustoimi
htv1
TP2019
TP2020
Muutos ed. vuoteen

Vakinaiset
46
46

Sijaiset

Määräaikaiset
3
2

Työllistetyt

Yhteensä
49
48

Yhteensä ilman
työllistettyjä
49
48

htv1 = palveluksessolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365*(osa-aikaprosentti/100)

Yksi ohjaaja siirtyi organisaatiomuutoksessa koulutoimeen avustettavan mukana. Lisäksi avustuksilla on
pystytty palkkaamaan kohdennettua tukea oppilaille.
SÄÄSTÖSTRATEGIAN EDELLYTTÄMÄT TOIMET
Kunnan säästöstrategiaa jatkettiin entisellä ajatuksella, että säästöjen lisäksi pyritään säilyttämään laatu ja
muistamalla kehittäminen. Kaikki vuodelle 2020 asetetut säästötavoitteet toteutuivat. Avustuksia oli
haettavana poikkeuksellisen paljon ja saimme niistä apuja toiminnan laadun ylläpitämiseen.
Organisaatiouudistukset koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa toivat henkilöstösäästöjä. Koulutoimi siirtyi
täysin kaksisarjaiseen malliin syksyllä. Kotitaloudessa otettiin käyttöön kahdeksan tunnit, jolla saatiin
yhteensä kymmenen tunnin säästö tuntikehykseen. Yläkoulussa ja lukiossa ei otettu yhtään ulkopuolista
sijaista ja pieniä ryhmiä opettavat opettajat opettivat ryhmiä lukiossa puolella palkalla (kielet). Panostus
lisärahan hakemiseen eri kanavista onnistui.
RISKIT
Syntyvyys on laskenut koko maassa. Reisjärvellä tämä näkyy parissa alle kouluikäisten ikäluokassa. Vuosi 2020
toi kuitenkin suunnan muutoksen ja syntyvyys oli parhaiden vuosien tasoa: 42 lasta.
Vuoden aikana keskustelutti myös varhaiskasvatuksen mahdollinen laajeneminen 5-vuotisten esiopetukseksi.
Ikäryhmien pienentyessä on lukiota kehitettävä entisestään vetovoimaisemmaksi, jotta saisimme muualtakin
muutaman oppilaan. Tätä työtä on tehty kehittämällä yliopistoyhteistyötä sekä lisäämällä yrittäjyyttä ja
koodausta. Näiden pohjalta aloitettiin uusilukio-hanke.
Erityisopetuksen uudelleen organisoimiseen pystyttiin vastaamaan saaduilla avustuksilla.
Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Koko maassa työllisyysaste on noussut ja
kaupungistuminen jatkuu, jolloin rekrytoinnissa on tuotava esiin kuntamme hyviä puolia. Pelkkä viran tai
toimen avaaminen ei riitä. Kunnan strategian valmistuminen on oiva apu tähän tehtävään. Tässä oli selvästi
näkyvissä uusien tilojen vaikutus. Hakijoita oli hyvin. Sivistystoimi sai tunnustusta yrittäjyyspalkinnon myötä.

Muu koulutus
KANSALAISOPISTO JA MUSIIKKIOPISTO
Reisjärven kunta on jäsenkuntana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä ja Ylivieskan seudun
musiikkiopistossa. Reisjärvi kuuluu Jokilatvan kansalaisopistoon.
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Näiden toteutumista rehtorit tekivät selvitykset. Talousarviossa pysyttiin. Musiikkiopisto palautti 13262 €.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja tarjota Reisjärvellä varhaiskasvatuslain mukaisesti ja
kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Toiminnan painopistealueet
Lapsen ja perheen
osallisuuden mahdollistaminen ja lisääminen

Toimenpiteet
Yksiköissä kirjataan
toimikausittaiset
suunnitelmat
Toteutunutta toimintaa
dokumentoidaan

Varhaiskasvatus on kaikissa
toimintamuodoissa
suunnitelmallista ja
pedagogista

Varhaiskasvatusympäristö
on lapselle kehittävä,
oppimista edistävä sekä
terveellinen ja turvallinen
lapsille ja aikuisille

Varhaiskasvatussuunnitelman sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
päivittäminen vuoden
aikana uusien perusteiden
mukaiseksi
(Opetushallituksen ohjeet)

Mittarit
Yksikkökohtaiset
toimintasuunnitelmat
Lasten kasvunkansiot
Perheiden kanssa
yhteisten tapahtumien
määrä
Asiakastyytyväisyyskys
ely parillisina vuosina
keväällä
Käytössä 1.8.2019
alkaen

Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kaikille lapsille
ja niiden toteutumista
arvioidaan säännöllisesti
Toimintaympäristö
arvioidaan ja olemassa
olevat riskit kartoitetaan

Esimiesten seuranta

Päiväkotihankkeen
eteneminen ja
toteuttaminen sekä
varhaiskasvatuksen
henkilöstön mitoituksen
muuttaminen uuden
varhaiskasvatuslain
mukaiseksi

Uudet toimitilat
käytössä viimeistään
vuonna 2020
Esimiesten seuranta

Säännölliset
kehityskeskustelut
henkilöstön kanssa

Toteutuminen
Toteutui

Riskikartoitukset
yksiköittäin ja
vuosittain

Toteutui

Toteutettiin
säännöllisesti.
Toteutui
suunnitellusti
elokuussa.
Kehittämiseen
panostettiin
koulutuksilla.
Keskustelut
käytiin.
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Taloudelliset tunnuslukutavoitteet
Varhaiskasvatus
nettomenot, 1000 e
Hallinto
Perhepäivähoito
Ryhmäperhepäivähoito
Päiväkoti
Erityisvarhaiskasvatus
Lasten kotihoidontuki
Yhteensä

Tilinpäätös
2017
-138
-138
-354
-258
-12
-151
-1016

Tilinpäätös
2018
-122
-134
-431
-272
-148
-1053

Tilinpäätös
2019
-118
-121
-471
-241
-159
-1104

Talousarvio Tilinpäätös
2020
2020
-111
-62
-131
-101
-313
-279
-403
-410
-155
-1113

-126
-978

Erityisvarhaiskasvatusta on ollut, mutta se on kirjautunut koulun toimintaan. Kodinhoidontuen lasku on
pysähtynyt kolmen edellisen vuoden ajaksi, mutta nyt vähennys on taas jatkunut.
Riskit
Talousarviossa arvioitujen riskien ja niiden hallinnan toteutuminen:
Varhaiskasvatuksen tilojen ja palkkauksien riski jatkui vuodelle 2020.
Yt:t onnistuivat ja kaikki vakinaiset saivat jatkaa työssä Reisjärven kunnassa.
Yhteisen toimintamallin luominen uudessa elokuussa aloitetussa päiväkodissa toteutui. Esimiehen
rakentama yhteen hitsautuminen koulutuksen ja yhteisten kokoontumisten avulla toteutui hyvin
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Varhaiskasvatuksen päivittäisen toiminnan pedagogiikka ja suunnitelmallisuus lisääntyivät yksiköissä uuden
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edelleen syventyessä toiminnassa. Lasten osallisuutta rohkaistiin
toteuttamalla lapsilta tulevia toimintaehdotuksia toiminnoissa. Perheille tarjottiin erilaisia osallisuuden
muotoja suunnittelemaan yhteisiä tapahtumia ja kutsumalla perheitä oppimisympäristön arviointiin.
Uusia yhteistyömuotoja luotiin ympäröivän yhteisön kanssa, koulun, esiopetuksen, lastenneuvolan, kirjaston
sekä vanhempien työpaikkoihin tutustumisilla. Perheiden kanssa yhteisten tapahtumien osallisuus koettiin
sujuvana ja luontevana.
Toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyn sisältö tuotti sanallista osallisuuden kokemusta perheiltä.
Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen.
Vakinaisia 31.12.2020 oli 3 perhepäivähoitajaa.
Ryhmäperhepäivähoitoryhmät lakkasivat heinäkuun lopussa ja siirryttiin yhden päiväkodin malliin:
Kirnut toimivat Kisatien koulun vieressä olevissa parakeissa ja siellä toimi kaksi ryhmää Leivoset ja Pulmuset.
Leivosissa on 12 hoitopaikkaa ja Pulmusissa 8 hoitopaikkaa.
Petäjämäen ryhmis lakkasi kesäkuussa.
Vuonna 2020 varhaiskasvatuspalvelut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääasiassa koronasta
sekä pienemmistä ikäluokista: hoitopäiviä oli 8185 (13481), yhteensä 112 (128) lasta.
Reisjärvellä on pystytty tuottamaan ja tarjoamaan hoitoa alle kouluikäisille subjektiivisen valintaoikeuden
piirissä oleville lapsille lain määräämin perustein ja aikarajoin. Tämän on mahdollistanut perhepäivähoitajien
palkkaaminen tarvittaessa määräaikaisina, perheen tarvetta vastaavasti. Subjektiivisen oikeuden käyttäjien
määrä on lisääntynyt.
Lapselle voi varata koko- tai osapäivähoitopaikan 1-10 pv, 11-15 pv tai yli 15 pv kuukaudessa tai 20 h viikossa.
Hoitopäiväsuunnittelulla on pyritty hoitopaikkojen tehokkaaseen käyttöön. Perheille pystytään tarjoamaan
myös tilapäistä hoitoa, 1- 5 päivää kuukaudessa.
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Lapset puheeksi – työmenetelmän käyttöön on koulutettu osa henkilöstöstä. Toiminta pyrkii tukemaan lapsen
arkea yhdessä perheiden kanssa.
Erityislastentarhanopettajan konsultaatiopalvelut on saatu koulupuolelta. Kasvun ja kehityksen tukena on
ollut erityisopettaja.
Varhaiskasvatuksessa toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen. Perheiden kanssa on
tehty kattavasti lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Vanhemmat kohdataan päivittäin, joten he ovat
olleet luontaisesti osana hoitopäivää. Toimintaa arvioidaan päivittäin saatavista palautteista, joiden
perusteella toimintaa pystytään kehittämään. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi.
Henkilöstö
Varhaiskasvatus

palkatun henkilöstön määrä

TP2019
TP2020
Muutos ed. vuoteen

Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset
15
9
16
1

Työllistetyt

Yhteensä
24
17

Yhteensä ilman
työllistettyjä
24
17

Henkilöstö väheneminen johtui yhden päiväkodin malliin siirtymisestä.

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Talousarvion toteutuminen
KASVATUS- JA
KOULUTUSLAUTAKUNTA
euroa
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Tilinpäätös
2019

Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutos
2020
2020

Muutettu
talousarvio
2020

Tilinpäätös

Tot Poikkeama

2020

%

2020

316 074
111 740
91 569
100 749
12 015

113,2
109,5
68,6
251,9
316,2

36 774
9 740
-41 931
60 749
8 215

263 329
57 791
132 472
60 155
12 910

279 300
102 000
133 500
40 000
3 800

0

279 300
102 000
133 500
40 000
3 800

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

-5 869 478
-3 372 884
-1 149 443
-166 985
-159 400
-1 020 767

-5 820 935
-3 499 750
-1 101 400
-190 500
-155 000
-874 285

72 850

-5 748 085
-3 499 750
-1 040 550
-190 500
-155 000
-862 285

-5 400 199 93,9
-3 261 119 93,2
-945 462 90,9
-134 009 70,3
-144 362 93,1
-915 246 106,1

347 886
238 631
95 088
56 491
10 638
-52 961

TOIMINTAKATE
Poistot

-5 606 149
-52 691

-5 541 635
-69 800

72 850

-5 468 785
-69 800

-5 084 125 93,0
-73 027 104,6

384 660
-3 227

Talousarvio
muutos
2020

Muutettu
talousarvio
2020

1-

-150 000

-106 090

70,73

-150 000

-106 090

70,73

Investointien toteutuminen

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
701 Irtain omaisuus
Uuden päiväkodin kalustus
Yhteensä

Alkuperäinen
talousarvio
2020
-150 000
-150 000

0

60 850

12000

Tilinpäätös Tot Poikkeama
2020

%

2020
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KASVASTUS- JA
KOULUTUSLAUTAKUNTA
euroa
Hallinto
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Perusopetus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
josta
Esiopetus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Alakoulut
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Yläkoulut
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Erityisopetus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Yhteiset *)
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Toisen asteen opetus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Kansalaisopisto
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Musiikkitoiminta
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Varhaiskasvatus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Tuotot
Kulut
Toimintakate

Tilinpäätös
2019

Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutos
2020
2020

Muutettu
talousarvio
2020

Tilinpäätös

Tot Poikkeama

2020

%

2020

-72 443
-72 443

155,6
155,6

-25 893
-25 893

-54 037
-54 037

-46 550
-46 550

0

0
-46 550
-46 550

114 214
-3 846 911
-3 732 697

173 800
-3 879 541
-3 705 741

17 500
17 500

173 800
-3 862 041
-3 688 241

169 447
-3 582 203
-3 412 756

97,5
92,8
92,5

-4 353
279 838
275 485

-233 096
-233 096

-293 870
-293 870

0

0
-293 870
-293 870

83
-228 676
-228 593

77,8
77,8

65 194
65 277

31 137
-1 468 237
-1 437 100

1 800
-1 433 200
-1 431 400

0

1 800
-1 433 200
-1 431 400

5 615
-1 342 497
-1 336 883

311,9
93,7
93,4

3 815
90 703
94 517

11 370
-41 106
-29 736

28 000
-45 160
-17 160

0

28 000
-45 160
-17 160

11 815
-88 375
-76 560

741
-1 130 650
-1 129 909

2 000
-1 073 101
-1 071 101

0

2 000
-1 073 101
-1 071 101

413
-985 206
-984 793

20,6
91,8
91,9

-1 587
87 895
86 308

2 835
-397 210
-394 375

-434 630
-434 630

0

0
-434 630
-434 630

3 161
-325 937
-322 776

75,0
74,3

108 693
111 854

79 500
-617 717
-538 217

142 000
-599 580
-457 580

17 500
17 500

142 000
-582 080
-440 080

148 360
-611 512
-463 152

104,5
105,1
105,2

6 360
-29 432
-23 072

500
-638 080
-637 580

-558 044
-558 044

0
0

0
-558 044
-558 044

21 300
-582 347
-561 047

104,4
100,5

21 300
-24 303
-3 003

-30 994
-30 994

-30 400
-30 400

0

0
-30 400
-30 400

-30 437
-30 437

100,1
100,1

-37
-37

6 046
-46 188
-40 142

-45 000
-45 000

12 000
12 000

0
-33 000
-33 000

0
-29 752
-29 752

90,2
90,2

3 248
3 248

142 569
-1 253 269
-1 110 700
263 329
-5 869 478
-5 606 149

105 500
-1 261 400
-1 155 900
279 300
-5 820 935
-5 541 635

43 350
43 350
0
72 850
72 850

105 500
-1 218 050
-1 112 550
279 300
-5 748 085
-5 468 785

125 327
-1 103 016
-977 689
316 074
-5 400 199
-5 084 125

118,8
90,6
87,9
113,2
93,9
93,0

19 827
115 034
134 861
36 774
347 886
384 660

-16 185
-43 215
-59 400

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Kunta / kuntayhtymä

REISJÄRVEN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

15.3.2021

1-6

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakuna
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

3,4,5,6
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

1,2
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kisatie 5 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

1,2
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

16.3.2021

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

1

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
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

