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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk 16.05.2017 § 48
Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista neljä
päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa.
Toimialajohtajan esitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Lautakunta kokoontui klo 17:00 Nuorisotilalle yhteiseen tapaamiseen Nivalan Nuorisovaltuuston kanssa, samalla lautakunta tutustui
Moottoriklubin toimintaan.
Lautakunta siirtyi klo 18:00 kaupungintalolle.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat
Sivltk 16.05.2017 § 49 Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista
lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus
tapahtuu viimeistään klo 15:00 mennessä seuraavana päivänä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jukka Korkiakoski ja
Hilkka Suni.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Sivltk 16.05.2017 § 50
Valmistelija Toimistosihteeri
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi laaditun esityslistan §:t 48 - 59, sekä päätti
ottaa käsittelyyn lisäasiana §:n 60. Käsittelyjärjestys §:t 48 - 60.

Pöytäkirjan tarkastajat:

86

NIVALAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

§ 51

5/2017

87

16.05.2017

Muut asiat
Sivltk 16.05.2017 § 51
Lautakunta kokoontui klo 17:00 Nuorisotilalle yhteiseen tapaamiseen Nivalan Nuorisovaltuuston kanssa, samalla lautakunta tutustui
Moottoriklubin toimintaan. Nivalan Nuorisovaltuusto luovutti
sivistyslautakunnalle tekemänsä aloitteen Moottoriklubin toiminnan
tukemisesta.
Lautakunta siirtyi klo 18:00 kaupungintalolle.
Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu esitteli lautakunnalle Hyvinvoinnin toimialan organisointia.
Päivi Karikumpu poistui kokouksesta klo 18:20.
.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ensin eskarit -kirjastohankkeen lisätalousarvio
82/00.01.05/2017
Sivltk 16.05.2017 § 52
Valmistelija kirjastotoimenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintovirasto on myöntänyt 28.3.2017
Nivalan kaupunginkirjastolle 21 100 € Ensin eskarit: esikoululaisen
lukukokemusten vahvistamisen vaikutukset lukutaitoon -hankkeelle.
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017 - 31.12.2018.
Hankkeen avulla tehostetaan Peltotien esikoulun mahdollisuuksia
lukuharrastuksen kehittämiseen ennen ekaluokalle siirtymistä.
Käytännön toimina tämä tarkoittaa sitä, että eskariryhmä ohjataan
tiiviimmin kirjastoauton ja pääkirjaston käyttöön, ryhmälle tehdään
lukuvuoden aikana toistuvia vinkkaus- ja satutuokioita ja ryhmän
luona käy kirjailijavieraita. Eskarilaisten vanhemmat motivoidaan
lukemaan lapsille ja heitä ohjataan tekemään lukutuokioista
rauhoittavia ja perhettä lähentäviä hetkiä.
Hanke toteutetaan yhdessä Nivalan kaupungin
varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. Lukutaidon kehittymistä
pyritään mittaamaan vuoden aikana.
Hankeen lisätalousarvio esitys on liitteenä.
Valmistelijan ehdotus (kirjastotoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle
talousarviomuutosta kirjastopalvelujen tehtäväväalueelle Ensin
eskarit: esikoululaisen lukukokemusten vahvistamisen vaikutukset
lukutaitoon -hanketta varten.Tuloihin lisätään 21 100 euroa ja sama
summa menoihin liitteen mukaisesti.
Toimialajohtaja esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti esitteli asiaa lautakunnalle.
Keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kulttuuripalvelujen avustukset 2017
180/02.05.01/2017
Sivltk 16.05.2017 § 53
Sivistyslautakunnan avustukset on ilmoitettu haettavaksi 28.4.2017
klo 15 mennessä. Avustuksia kulttuuritoimintaan yleisavustuksina
sekä kohdeavustuksina hakivat seuraavat toimijat:
Hourupuhdon tupateatteri ry
Jokilaaksojen Oratoriokuoro
Karleby fittans
Lauluryhmä Sisters
Nivala Seura ry.
Nivalan Lyhty ry
Nivalan Mieslaulajat ry
Nivalan Näkövammaisten kerho
Nivalan Pelimanniyhdistys ry.
Nivalan Puhallinorkesteriyhdistys ry.
Nivalan Sekakuoro ry.
Nivalan syöpäkerho
Sointuryhmä
Sos.dem työväen yhdistys
Suomenselän luontokuvaajat
Trio Iltarusko

ya
1000
350
500
5000
300
500

ka
500
500
800
1000
370

500
1000
600

800
1000
400
300

2000
1000
250

Yleisavustuksia haettiin yhteensä 18.750 euroa ja kohdeavustuksia
6.920 euroa. Talousarviossa on varattu avustuksiin 15.500 euroa,
josta lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman perusteella
maksetaan 4.000 euroa Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiölle ja
3.000 euroa MLL:n toiminnan avustamiseen. Näiden lisäksi
yhdistysten ja toimintaryhmien järjestämään kulttuuritoimintaan on
jaettavissa 8.500 euroa.
Tehtäväaluejohtajan ehdotus
Kulttuuritoimen puolelta siirretään nuorisotoimen puolelle
käsiteltäväksi Maliskylän nuorisoseuran hakemus.
Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen yleisavustuksia
seuraavasti:
Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö
MLL:n toiminnan avustaminen

4.000
3000

Muut yleisavustukset yhteensä 5.850 euroa:
Hourupuhdon tupateatteri ry
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jokilaaksojen Oratoriokuoro
200
Karleby fittans
0
- Avustustenjako-ohjeissa on määritelty että yleisavustusta ei
myönnetä rekisteröimättömille ryhmille
Nivala Seura ry.
3000
Nivalan Lyhty ry
150
Nivalan Mieslaulajat ry
500
Nivalan Pelimanniyhdistys ry.
500
Nivalan Puhallinorkesteriyhdistys ry.
500
Nivalan Sekakuoro ry.
500
Nivalan Sos.dem työväen yhdistys
0
- Yhdistys kertoi lisätiedoissa että kohdistaisi avustuksen toimitalon
ylläpitoon ja remontointiin. Avustustenjako-ohjeissa on määritelty,
että yleisavustusta ei myönnetä toimitilojen perusparantamiseen.
Kohdeavustukset yhteensä 2.650 euroa:
Jokilaaksojen Oratoriokuoro
100
-mahdollinen joulukonsertti Nivalassa
Karleby fittans
150
-musiikkialbumin tuottamiseen
Lauluryhmä Sisters
300
-juhlavuoden konsertin järjestämiseen
Nivala Seura ry.
400
-Kotieläinpihan markkinointiin, opaskarttoihin ja lehtisiin sekä
oheistapahtumiin
Nivalan Näkövammaisten kerho
150
-kulttuurivierailun järjestämiseen
Nivalan Puhallinorkesteriyhdistys ry.
300
-Sinivalkoisia lauluja – konsertin säestysnuotiston hankkimiseen
Nivalan Sekakuoro ry.
300
-Esiintymisasujen ja nuottikansioiden hankintaan
Nivalan syöpäkerho
150
-kesäteatterivierailujen kuljetuksiin
Sointuryhmä
150
- laulutuokioiden järjestäminen palvelutaloissa
Suomenselän luontokuvaajat
500
-Nivalan kulttuurihistoriallisten luonto- ja perinnekohteiden
tallentaminen valokuvaamalla
Trio Iltarusko
150
-laulutuokioiden järjestämiseen palvelutaloissa
Puutteelliset hakemukset tulee täydentää ennen maksatusta
30.8.2017 mennessä muutoin päätös raukeaa.
Kohdeavustukset maksetaan avustuksen saajan toimittamia kuitteja
vastaan.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös
Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti esitteli asiaa lautakunnalle.
Keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorisopalvelujen avustukset 2017
180/02.05.01/2017
Sivltk 16.05.2017 § 54
Valmistelija kirjastotoimenjohtaja
Sivistyslautakunnan avustukset on ilmoitettu haettavaksi 28.4.2017
klo 15 mennessä. Avustuksia nuorisoyhdistyksille ja nuorten vapaille
toimintaryhmille hakivat seuraavat toimijat:
Aittolan kyläseura
Haikaran maa- ja kotitalousseura
Maliskylän nuorisoseura ry
Nivalan 4H-yhdistys ry
Nivalan Nuorisoseura ry
Nivalan vpk, nuoriso-osasto

ya
500

ka
1200
600

3000
2000
470

Yleisavustuksia haettiin yhteensä 12.000 euroa ja kohdeavustuksia
2.270 euroa. Talousarviossa on varattu avustuksiin 17.000 euroa,
josta lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman perusteella
maksetaan 7.000 euroa 4H-neuvojan palkkausavustukseen.
Paikallisten nuorisoyhdistysten ja ryhmien avustuksiin on
käytettävissä 10.000 euroa.
Kulttuuriavustusten puolelta siirretään nuorisoavustusten puolelle
käsiteltäväksi Maliskylän nuorisoseuran hakemus.
Tehtäväaluejohtajan ehdotus
Sivistyslautakunta päättää jakaa nuorisopalvelujen avustuksia
seuraavasti:
4H-neuvojan palkkausavustukseen 7.000
Muut yleisavustukset yhteensä 4.000 euroa:
Aittolan kyläseura
0
- Avustustenjako-ohjeissa on määritelty, että yleisavustusta ei
myönnetä investointeihin. Avustusta oli haettu koulun pihassa
olevan mäenlaskupaikan kunnostukseen.
Nivalan 4H-yhdistys ry
2500
Nivalan Nuorisoseura ry
1500
Kohdeavustukset yhteensä 2.270 euroa:
Haikaran maa- ja kotitalousseura
1200
-kesäleirin järjestämiseen yli 6-vuotiaille lapsille
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maliskylän nuorisoseura ry
600
-110-vuotisjuhlan järjestämiseen
Nivalan vpk, nuoriso-osasto
470
-palokuntanuorten osallistuminen koulutusleirille
Puutteelliset hakemukset tulee täydentää ennen maksatusta
30.8.2017 mennessä muutoin päätös raukeaa. Kohdeavustukset
maksetaan avustuksen saajan toimittamia kuitteja vastaan.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytän valmistelijan ehdotus
Päätös
Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti esitteli asiaa lautakunnalle.
Nuorisopalvelujen avustukset lautakunta päätti yksimielisesti jakaa
esityksen mukaisesti.
Lautakunta käsitteli Nivalan Nuorisovaltuuston aloitteen
Moottoriklubin toiminnan tukemisesta. Lautakunta yksimielisesti
päätti antaa 3.730 euroa Moottoriklubille kuitteja vastaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikuntapalvelujen avustukset 2017
180/02.05.01/2017
Sivltk 16.05.2017 § 55
Valmistelija kirjastotoimenjohtaja ja liikuntasihteeri
Sivistyslautakunnan avustukset on ilmoitettu haettavaksi 28.4.2017
klo 15 mennessä. Liikuntapalvelujen yleis- , kohdeavustuksia sekä
avustuksia alle 18-vuotiaiden ohjattujen salovuoromaksujen alentamiseen hakivat seuraavat toimijat:
ya
ka
saliv
Eläkeliiton Nivalan yhdistys
1000
1000
FC-Ysikaks ry
4000
2000
10000
Lakeuden Kipinä ry
700
1000
Nivala Cowboys ry.
5000
5000
1000
Nivala-Pesis ry
2000
4000
Nivalan Diabetesyhdistys ry
800
800
Nivalan eläkkeensaajat ry
3000
Nivalan Keilaajat
1000
Nivalan Kuntorimpi ry
500
Nivalan Parkinson kerho
600
200
Nivalan Ratsastajat ry
300
200
Nivalan Saukot ry
4000
1000
800
Nivalan Seudun Golf ry
1500
500
300
Nivalan Sukeltajat ry
1000
Nivalan Suunnistajat ry
800
800
Nivalan Sydänyhdistys ry.
1000
500
Nivalan Urheilijat ry
10000
1114
Nivalan urheilijat Sporttiklubi I
500
Nivalan Voima
2500
Nivalan Voimistelijat ry
500
1000
Pyörärinki
500
1200
200
Viva la Nivala
300
Yleisavustuksia haettiin yhteensä 41.500 euroa ja kohdeavustuksia
15.200 euroa sekä salivuoroavustuksia 17.914 euroa. Talousarviossa on varattu avustuksiin 22.400 euroa, josta lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman perusteella varataan 2.000 euroa alle
18-vuotiaiden ohjattujen salivuoromaksujen alentamiseen.
Nivalan ratsastajien hakemus saapui myöhässä.
Tehtäväaluejohtajan ehdotus
Liikuntasihteerin tekemän ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta
päättää jakaa liikuntapalvelujen avustuksia seuraavasti:
Yleisavustukset yhteensä 16.400 euroa:
Pöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 55

5/2017

95

16.05.2017

Eläkeliiton Nivalan yhdistys
FC-Ysikaks ry
Lakeuden Kipinä ry
Nivala Cowboys ry.
Nivala-Pesis ry
Nivalan Diabetesyhdistys ry
Nivalan eläkkeensaajat ry
Nivalan Keilaajat
Nivalan Kuntorimpi ry
Nivalan Parkinson kerho
Nivalan Ratsastajat ry
-Hakemus saapunut myöhässä
Nivalan Saukot ry
Nivalan Seudun Golf ry
Nivalan Sukeltajat ry
Nivalan Suunnistajat ry
Nivalan Sydänyhdistys ry.
Nivalan Urheilijat ry
Nivalan urheilijat Sporttiklubi I
Nivalan Voima
Nivalan Voimistelijat ry
Pyörärinki
Viva la Nivala

300
2000
300
3000
1600
200
300
500
300
300
0
1600
700
400
400
300
3000
100
400
300
300
100

Kohdeavustukset yhteensä 4.000 euroa:
Eläkeliiton Nivalan yhdistys
0
- kohdeavustusta ei myönnetä vuokrakuluihin. Avustusten jako-ohjeissa määritellään, ettei avustusta myönnetä koko vuoden tai toimintakauden jatkuvaan toimintaan.
FC-Ysikaks ry
1000
-Easyfutis-toiminnan aloittamiseen
Lakeuden Kipinä ry
100
-Kipinä-maratonin järjestämiseen
Nivala Cowboys ry.
0
-Kohdeavustus haettu valmennuspäällikön palkkaamiseen. Avustusten jako-ohjeissa määritellään, ettei avustusta myönnetä koko vuoden tai toimintakauden jatkuvaan toimintaan
Nivalan Diabetesyhdistys ry
100
-alueellisten onki- ja keilakisojen järjestämiseen
Nivalan Parkinson kerho
100
- Suomi 100 vuotta yleisötapahtuman järjestämiseen
Nivalan Ratsastajat ry
0
-Hakemus saapunut myöhässä
Nivalan Saukot ry
500
-uimapainotteiden kesäleirin järjestämiseen
Nivalan Seudun Golf ry
300
- nuorten kerhotoimintaan ja leireihin
Nivalan Suunnistajat ry
600
Pöytäkirjan tarkastajat:
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-Nivala 150-vuotta kansallisten ja aluemestaruuskilpailujen järjestämiseen
Nivalan Sydänyhdistys ry.
100
-vesijumpan kustannusten kattamiseen
Nivalan Voimistelijat ry
500
-Suomi gymnaestrada 2018-tapahtuman osallistumispasseihin ja
muihin kustannuksiin
Pyörärinki
700
-Pyssymäellä järjestettävien SM-kilpailujen järjestämiseen (ajanotto,
ensiapu)
Avustuksia alle 18-vuotiaiden ohjattujen salivuoromaksujen alentamiseen 2.000 euroa:
FC-Ysikaks ry
360
Nivala Cowboys ry.
360
Nivala-Pesis ry
360
Nivalan Saukot ry
360
Nivalan Seudun Golf ry
100
Nivalan Urheilijat ry
360
Pyörärinki
100
Puutteelliset hakemukset tulee täydentää ennen maksatusta
30.8.2017 mennessä tai muutoin päätös raukeaa. Kohdeavustukset
maksetaan avustuksen saajan toimittamia kuitteja vastaan.
Salivuoroavustukset maksetaan myös avustuksen saajan toimittamia kuitteja vastaan, joista tulee ilmetä, että salivuorot on suunnattu
alle 18-vuotiaiden ohjatuille ryhmille.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus
Päätös
Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti esitteli asiaa lautakunnalle.
Keskustelun aikana Hilkka Suni ehdotti Mika Kesomaan kannattamana, että FC-Ysikaks ry:n ja Nivala Pesis ry:n yleisavustukset tasataan niin, että kumpikin saa yleisavustusta 1.800 euroa.
Puheenjohtaja Irja Erkkilä poistui kokouksesta klo 18:50 esteellisenä
(intressijäävi) päätettäessä Nivalan Keilaajien avustuksesta. Puheenjohtajana tämän päätöksen aikana toimi I varapuheenjohtaja
Hilkka Suni.
Jukka Korkiakoski poistui kokouksesta klo 18:51 esteellisenä
(intressijäävi) päätettäessä Nivalan Urheilijat ry:n avustuksesta.
Mika Kesomaa ja Eero Raudaskoski poistuivat klo 18:52 esteellisinä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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(intressijäävi) päätettäessä Nivalan Voiman avustuksesta.
Lautakunta yksimielisesti päätti hyväksyä toimialajohtajan esityksen
yleisavustusesitykseen tehtävällä muutoksella niin, että FC Ysikaks
ry saa yleisavustusta 1.800 euroa ja Nivala Pesis ry saa
yleisavustusta 1.800 euroa.
Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 18:56.
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Lapsiasianeuvoston raportti vuodelta 2016
172/00.01.02/2017
Sivltk 16.05.2017 § 56
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, yhtymähallitus 26.4.2017 § 35:
Kallion ja alueen kuntien (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) yhteisen Lapsiasianeuvoston tehtävänä on arvioida lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä seurata lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kehitystä alueella. Lapsiasianeuvostoon on nimetty luottamushenkiöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden edustajia Kalliosta,
alueen kunnista, seurakunnista ja MLL:ltä sekä asiakkaiden edustajia.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2014-2017
kirjattiin kolme strategista päämäärää, jotka ovat:
- Palveluiden painopisteen tulee olla yleisissä palveluissa.
Toimenpiteinä ovat: vanhemmuuden tukeminen, riittävät ja
laadukkaat palvelut lapsiperheille, ennaltaehkäisevä työote,
lapsilähtöinen työskentelytapa sekä lapset puheeksi menetelmän
toiminnan vakiinnuttaminen.
-Palvelut järjestetään yhteistyössä.
Toimenpiteinä on palvelujen järjestäminen Kallion ja peruskuntien
yhteistyönä ja yhteistyön lisääminen seurakuntien ja kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa
-Verkostomainen ja kustannustehokas toiminta
Lapsiasianeuvosto on laatinut vuoden 2016 tilanteesta raportin, jonka alkuosassa arvioidaan vuosille 2014 -2017 laaditun lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista strategisten päämäärien osalta ja toimialoittain. Toisessa osassa kuvataan lapsiasianeuvoston valitsemien mittareiden avulla lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia tilastotietojen perusteella.
Lapsiasianeuvoston vuodelle 2016 ehdottamat toimenpiteet ovat toteutuneet ennalta ehkäisevien palvelujen yhdistämisen osalta sekä
Nivalassa koulukuraattorien resursoinnissa oppilashuoltolain mukaisesti. Nupun (nuorten mielenterveysyksikön) laajennus ei toteutunut
vielä vuonna 2016, mutta toteutui vuoden 2017 alussa, jolloin Nuppuun saatiin lisää psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi. Ylivieskassa koulukuraattoriresurssin lisäys ei toteutunut vuonna 2016,
mutta yhden kuraattorin lisäys on toteutumassa elokuussa 2017.
Vastaavien kuraattorien resursoinnissa on ollut haastetta osassa
kuntia. Koulupsykologien resursoinnissa on ollut vajetta,
joka vaikuttanut palvelujen saantiin ja lisännyt asiakaspainetta muihin palveluihin kuten kouluterveydenhuoltoon ja perheneuvolaan.
Esitettyä merkkaritoiminnan (koulun psykiatrinen sairaanhoitaja) selPöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 56

5/2017

99

16.05.2017

vitystä ei ole tehty missään kunnassa.
Palveluja on pystytty kehittämään, monipuolistamaan ja yhteistyötä
sekä verkostomaista toimintaa lisäämään hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen ilahduttavaa on ollut kolmannen
sektorin(esimerkiksi MLL) palvelutarjonnan lisääntyminen ja
monipuolistuminen alueellamme.
Palveluntarpeen lisääntyneestä johtuen joidenkin palvelujen järjestämisessä suositusten mukaisesti on ollut ajoittain haastetta. Lasten ja
nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja psykososiaalisesta tukea ei ole riittävästi tarjolla, joka osaltaan näkyy korjaavien
palveluiden, kuten lastensuojelun sekä lasten ja nuorten psykiatrian
asiakasmäärien korkeassa tasossa. Tämä kertoo osaltaan siitä, että
yhteistyön toimivuudessa on vielä parannettavaa, vaikka yhteistyötä
eri toimijoiden välillä on tiivistetty.
Painopiste on vielä liikaa korjaavassa työssä, kun suunnitelmankin
mukaan painopiste pitäisi olla ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa
tuessa.
Johtopäätöksenä lapsiasianeuvosto toteaa, että valtaosa alueella
asuvista perheistä voi hyvin, ja heidän hyvinvointinsa taataan toimivilla peruspalveluilla. Nykyisessä tilanteessa resurssia suuntautuu
paljon korjaavaan työhön tai perustehtävän ylläpitoon, eikä ennaltaehkäisevää työtä pystytä tekemään riittävän tehokkaasti. Asiakaspaine ja kustannusten kasvu näkyy
muun muassa lasten ja nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa. Kehittämisen tarvetta nähdään muun muassa kouluilla annettavassa matalan kynnyksen tuessa ja yhteistyön lisäämisessä kolmannen sektorin kanssa.
Lapsiasianeuvosto oli huolissaan korjaavien palvelujen palvelutarpeiden jatkuvasta kasvusta ja ehdottaa seuraavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi Kallion ja alueen kuntien toimintasuunnitelmiin ja
talousarvioihin vuodelle 2018:
1. Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän ja psykososiaalituen tarjoaminen yleisissä palveluissa.
Vastuutaho: Kuntien sivistystoimet
-Riittävä koulukuraattori ja –psykologi resursointi suhteessa oppilasmääriin, koulujen määrään huomioiden myös esiopetus ja toinen aste.
-Oppilashuollon ohjaus-/ johtoryhmien sekä yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien toiminnan kehittäminen oppilashuoltolain mukaisesti
-Etuluokkien ja laaja-alaisen eritysopetuksen kehittäminen huomioiden myös ala-aste
-Matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden tarpeen selvittäminen
kouluissa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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-Erityisen tuen kehittäminen varhaiskasvatuksessa
Vastuutaho: Kaikki toimijat
-Ehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen mahdollisuuksien ja lain säädännön mukaisesti.
-Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa matalan kynnyksen palveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä.
2. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien päivittäminen ja seuraaminen kuntakohtaisesti
Vastuutaho: kunnat
-Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatiminen kuntakohtaisesti
-Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seuraaminen ja raportointi siten, että joku toimiva kuntakohtainen monialainen yhteistyöryhmä ottaa vastuun asiasta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain 12 pykälässä mainittu lakisääteinen suunnitelma, joka on laissa määritelty
kunnan tehtäväksi. Nykyinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on voimassa vuoden 2017 loppuun. Sosiaali-ja terveyspalvelut
ovat siirtymässä 1.1.2019 maakuntien hoidettavaksi ja kuntien vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntiin jää edelleen valtaosa lasten ja nuorten palveluista. Tässä uudessa tilanteessa on luontevaa, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat laaditaan jatkossa kuntakohtaisesti, jolloin myös saadaan tarvittava tieto
kuntien hyvinvointikertomuksiin ja kunnat voivat järjestää palvelut ottaen huomioon kuntansa palvelurakenteen ja toimijat.
Lapsiasianeuvoston raportti vuodelta 2016 on esityslistan liitteenä.
Valmistelija: Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujohtajan ja terveyspalvelujohtajan eistys
Yhtymähallitus merkitsee Lapsiasianeuvodton raportin vuodelta
2016 tiedoksi ja lähettää sen kuntien valtuustojen käsiteltäväksi.
vs. Kuntayhtymä johtajan ehdotus
Yhtymähallitus merkitsee Lapsiasianeuvoston raportin tiedoksi
hyvinvointipalvelujohtajan ja vs.terveyspalvelujohtajan esityksen
mukaisesti ja lähettää sen kuntien valtuustojen käsiteltäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
-------
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Merkitään tiedoksi:
Lapsiasianeuvoston raportin yhtymähallitukselle esitteli perhe- ja
sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila.
------------------------------------Raportti on lähetetty käsiteltäväksi varhaiskasvatukseen, kouluille
sekä nuorisopalveluihin. Keskustoimisto on pyytänyt lausunnon
nuorisovaltuustolta.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta merkitsee lapsiasianeuvoston raportin tietoon saaduksi.
Esitetyt kehittämiskohteet otetaan huomioon ja käsitellän vuoden
2018 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Lautakunta toteaa, että tällä hetkellä Nivalan koulupsykologi ja
koulukuraattoripalvelut sekä opiskelijahuollon ohjausryhmä ja
koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät toimivat lain mukaisesti, mutta
tarvetta palvelujen lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen on.
Etuluokan ja erityisopetuksen kehittäminen ja resurssointi sisältyvät
käsittelyyn tulevaan lapsiasiantyöryhmän esitykseen. Ehkäisevien ja
matalan kynnyksen palvelujen kehittämisen lisäksi on tärkeää
selkeyttää lasten ja nuorten hoitopolkua ja siihen liittyviä vastuita.
Yhteistyön lisäämistä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
pyritään lisäämään ja uusi hyvinvointitoimiala on tässä tärkeässä
roolissa.
Päättäessään toimielinten ja työryhminen työnjaosta tulee
kaupunginhallituksen päättää myös kuntakohtaisesta Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisestä, työnjaosta ja työn
resurssoinnista sovellettavan lainsäädännön olleessa
Lastensuojelulaki.
Päätös
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.

Ote
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Talousarviomuutos lukiopalveluihin 2017
158/02.02.02/2017
Sivltk 16.05.2017 § 57
Valmistelija lukion rehtori
Nivalan lukion opiskelijamäärä kasvaa lukuvuonna 2017 – 2018 ennakoitua suuremmaksi, sillä ensimmäisen vuoden lukio-opintoja on
tämän hetken tietojen mukaan aloittamassa 68 opiskelijaa, ja määrä
saattaa tulevan kesän aikana kasvaa vielä jonkin verran. Kun tilastointipäivänä 20.9.2016 lukion opiskelijamäärä oli 129, niin tulevana
syksynä opiskelijoita voidaan ennakoida olevan 166. Lukion opiskelijamäärän kasvu lisää kaupungin saamaa valtionrahoitusta lukio-opetuksen järjestämiseen noin 234 000 eurolla, mikäli rahoitusperusteet
(lukiokoulutuksen oppilaskohtaisten yksikköhintojen perusteet) pysyvät nykyisellä tasolla.
Opiskelijamäärän lisäys nostaa tulevan syyslukukauden osalta lukiopalveluiden opetuskustannuksia noin 27 000 eurolla sekä ruokahuoltopalveluiden kustannuksia noin 10 000 eurolla. Sen ohella oppikirjakustannukset nousevat noin 9 000 eurolla, sillä Nivalan lukiossa
aloittaneet opiskelijat ovat saaneet halutessaan koululta lainaksi ensimmäisen vuoden pakollisten kurssien oppikirjat.
Hyväksytyssä talousraviossa on maininta, että "Talousarvio on laskettu 50 aloittavan lukiolaisen pohjalta. Jos aloittavia oppilaita on
merkittävästi enemmä, joudutaan mahdollisesti tekemään lisätalousarvio".
Valmistelijan ehdotus
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle talousarviomuutosta lukiopalvelujen tehtäväalueelle (kustannuspaikka 4200) siten,
että menoihin lisätään palkkamäärärahoja 27 000 euroa,
ruokahuoltopalveluihin 10 000 euroa ja oppikirjoihin 12 000 euroa,
talousarviomuutos yhteensä 49 000 euroa. Kate osoitetaan kasvavista valtionosuuksista.
Toimialajohtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Elina Peltosaari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 19:25.
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
Ote
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Täydennykset Nivalan lukion opetussuunnitelmaan 2017
101/12.00.01/2017
Sivltk 16.05.2017 § 58
Valmistelija lukion rehtori
Nivalan lukio on mukana YES -verkoston vuosina 2016 – 2018 toteutettavassa Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on
lisätä lukioiden työelämälähtöisyyttä, edistää lukioiden ja nuorten
työelämäyhteyksiä sekä vahvistaa nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietoutta. Tämän lisäksi synnytetään lukioihin yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja uudenlaista johtamiskulttuuria ja
opettajuutta.
Hankkeen avulla lukiokoulutus linkittyy tiiviimmin osaksi kunnan ja
alueen elinkeinopolitiikkaa, joka tukee ammattitaitoisen työvoiman
saamista ja uuden yrittäjyyden syntymistä.
Hankkeessa toteutettavien mallinnusten kautta luodaan pohjaa lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden työelämä- ja yrittäjyysnäkökulmaan. Hanke tukee uusia lukion opetussuunnitelman,
hallitusohjelman ja OKM:n KESU:n tavoitteita, joissa koulutuksen
työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan.
Lukion yrittäjyystiimi on laatinut hankkeeseen liittyen yrittäjyysopintojen kokonaisuuden opetussuunnitelmaan liitettäväksi:
Yrittäjyysopinnot (YR1 – YR6)
YR1 24h-leiri
Osallistuminen vuorokauden kestävälle yrittäjyysleirille, jonka järjestävät 2. vuoden opiskelijat. Leirillä tutustutaan yrittäjyyteen vuosittain
vaihtuvin teemoin.
YR2 24h-leirin järjestäminen
24h-leirin järjestäminen lukion 1. vuoden opiskelijoille.
YR3 Yrittäjyystiimi
Osallistuminen lukion yrittäjyystiimiin, joka järjestää mm. yrittäjien
aamukahvit, teemapäiviä ja toimii yhteistyössä paikallisten yrittäjien
kanssa.
YR4-6 NY Vuosi yrittäjänä
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva
NY-yritys, jonka kautta opitaan sekä koulussa että työelämässä tarvittavia taitoja. YR4-YR6 kurssit muodostavat yhden lukuvuoden
kestävän kokonaisuuden.
Lisäys liikunnan osuuteen opetussuunnitelmassa:
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Liikunnan erikoiskurssit (LI12 – LI16)
Nivalan lukion opiskelija voi yhdistää tavoitteellisen liikuntaharrastuksensa lukio-opintoihin siten, että hänen kurssisuorituksiinsa voidaan
hyväksyä harjoitusohjelmaan ja valmentajan lausuntoon pohjautuen
yksi kurssi lukukausittain. Lukion aikana opiskelija voi siten saada
kaikkiaan viisi liikunnan erikoiskurssia (2+2+1). Opinnot ovat osa Nivalan koulujen ja Nivalan liikuntakeskuksen liikunta-akatemiaopintoja.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Yrittäjyysopintojen ja liikunnan erikoiskurssien lisääminen Nivalan lukion opetussuunnitelmaan 1.8.2017 lukien.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.

Ote
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Tiedoksiantoasiat toukokuu
12/07.02.03/2017
Sivltk 16.05.2017 § 59
Valmistelija toimistosihteeri, puhelin 040 3447 312
Viranhaltijapäätökset
Sivistysjohtaja
- § 22 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta S.K
- § 23 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta M.H
- § 24 Erityisopettajan viran muuttaminen erityisluokanopettajan
viraksi M.S
- § 25 Erityisopettajan viran muuttaminen erityisluokanopettajan
viraksi A-L.N
- § 26 Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin
- § 27 Niva-Kaijan koulun monitoimikaukalo
- § 28-62 Koulukuljetuspäätökset
- § 63 Koulunkäynti muussa kuin lähikoulussa
- § 64 Perusopetuksen laatukoordinaattorin palkkio 2017
- § 65 Perusopetuksen laatukoordinaattorin nimeäminen
- § 66 Prusopetuksen kielihankkeen koordinaattorit 2017
- § 67 Kielihankkeen koordinaattorien palkkio 2017
- § 68 Tutor -opettajien palkkio kevät 2017
- § 69 TVA-lisän tarkistaminen J.T.
- § 70 Koulukuljetuspäätös
- § 71 Aittolan koulun toimintasuunnitelman muutos lv. 2016-2017
Kirjastotoimenjohtaja
- § 7 Tiekkö-kirjaston käyttösäännöt/ Nivalan kaupunginkirjasto
- § 8 Tiekkö-kirjaston käyttömaksut/ Nivalan kaupunginkirjasto
- § 9 Työajan muutos M.N.
Aittolan koulun rehtori
- § 6-12 Päätös esiopetuspaikasta lv. 2017-2018
- § 13-15 Esikoulukuljetuspäätökset lv. 2017-2018
- § 16-18 Koulukuljetuspäätökset
Junttilan koulun rehtori
- § 1 Koulunkäyntiavustajan tehtäväkohtainen palkka 1.1.2017
alkaen E.V
- § 2 Koulunkäyntiavustajan tehtäväkohtainen palkka 1.1.2017
alkaen K.T
- § 3 - 14 Päätös esiopetuspaikasta lv. 2017-2018
- § 15 - 20 Esikoulukuljetuspäätös lv. 2017-2018
- § 22 Koulukuljetuspäätös
Haapalan koulun rehtori
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- § 2-3 Koulukuljetuspäätökset
Haikaran koulun rehtori
- § 3 - 11 Esikoulukuljetuspäätös lv. 2017-2018
- § 12 - 39 Päätös esiopetuspaikasta lv. 2017-2018
- § 40 Koulunkäyntiavustajan tehtäväkohtainen palkka
- § 42-44 Koulukuljetuspäätökset
Karvoskylän koulun rehtori
- § 13 Koulunkäyntiavustajan tehtävän vaativuuden arviointi
Malilan koulun rehtori
- § 1 - 13 Päätös esiopetuspaikasta lv. 2017-2018
- § 14 TVA-lisän myöntäminen E.P
- § 15 TVA-lisän myöntäminen J.K
- § 16 - 24 Esikoulukuljetuspäätös lv. 2017-2018
Välikylän koulun rehtori
- § 7 Koulukuljetuspäätös
Kaupungin muiden toimielimien pöytäkirjanotteet
Kaupunginhallitus 10.4.2017
- § 103 Hyvinvoinnin toimialan valmistelu
Kaupunginhallitus 8.5.2017
- § 132 Talousarviomuutos Tutoropettaja toiminta -hankkeeseen
- § 133 Talousarviomuutos Tutoropettaja koulutus -hankkeeseen
- § 134 Talousarviomuutos kielten opetuksen
kehittämishankkeeseen
- § 135 Talousarviomuutos Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin
- § 137 Erityisopettajan viran täyttölupa
Saapuneet kirjeet
- 13.4.2017 OKM; Erityiset koulutustehtävät 1.8.2018 lukien
- 27.4.2017 OPH; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
2014 muuttaminen
- 27.4.2017 OPH; Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015
muutos
- 27.4.2017 OPH; Perusopetuksen ja lisäopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen
Lähetetyt kirjeet
28.4.2017 AVI; Liikkuva koulu -ohjelman
kehittämisavustushakemuksen täydennys lv. 2017-2018
Toimialajohtajan ehdotus
Merkitään luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että
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kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
Päätös
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
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Koulupsykologipalvelut lukuvuodelle 2017-2018
185/02.08.00/2017
Sivltk 16.05.2017 § 60
Valmistelija vastaava koulukuraattori
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa järjestämään koulupsykologin palvelut perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa
olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa
olevalle opiskelijalle.
Nivalan kaupungilla ei ole vakinaista koulupsykologia, joten lain vaatima palvelut tulee toteuttaa ostopalveluna lukuvuonna 2017-2018,
ajalle 15.8.2017- 31.5.2018.
Psykologipalvelu Poijulta sekä Adiuto Consultalta on pyydetty
tarjoukset. Psykologipalvelu Poiju tuottaisi koulupsykologipalveluita
Nivalan kaupungin perusopetuksen- sekä varhaiskasvatuksen
esiopetuksen oppilaille 2pv /vk. Adiuto Consultan tarjous koskee
koulupsykolgipalvelua Nivalan ammattiopistolla ja Nivalan lukiolla 1
pv/vko.
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Valmistelijan ehdotus
Esitän sivistyslautakunnalle, että Nivalan kaupunki ostaa koulupsykologipalvelut lukuvuodelle 2017-2018 Psykologipalvelu Poijulta
sekä Adiuto Consulta Oy:lta.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Psykologipalvelu Poijun ja
Adiuto Consulta Oy:n tarjoukset koulupsykologipaveluista
lukuvuodelle 2017-2018. Vastaava koulukuraattori valtuutetaan
allekirjoittamaan ostopalvelusopimukset.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti, että
oman koulupsykologin rekrytointi käynnistetään vuoden vaihteessa
ja selvitetään merkkaritoiminnan kustannukset.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 53, 54, 55, 58, 60
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
aika ja vaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö
allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
pykälät 53, 54, 55, 58, 60
OikaisuvaatimusNivalan kaupungin sivistyslautakunta, PL 10 (Kalliontie 15), 85501 NIVALA
viranomainen ja
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
yhteystiedot
koulu.toimisto@nivala.fi
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 pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
käyntiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3.krs
PL 189, 90101 OULU
90100 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, Pykälät
Valitusaika
osoite ja postiosoite
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Pöytäkirjan tarkastajat:

NIVALAN KAUPUNKI
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

PÖYTÄKIRJA

5/2017

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,
Pykälät
osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle
Pykälät
kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään
hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2016
lukien 250 euroa
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