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Koululautakunnan edustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon 2017 - 2020
113/00.00.01/2017
Koululk 02.08.2018 § 184
Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että
vanhus- ja vammaisneuvostot yhdistetään ja vuosille 2017-2020
neuvostoon nimetään 20 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvoston jäsenistä vähintään puolet tulee
olla eläkeläisjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen esittämiä ehdokkaita.
Puolet luottamushenkilöitä, jota nimetään kunnanhallituksesta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta, vapaan sivistystyön lautakunnasta,
koulu- ja teknisestä lautakunnasta.
Sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää valita jäsenen ja varajäsenen Vanhus- ja
vammaisneuvostoon.
Päätös:
Koululautakunta nimeää Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseneksi
Laura Kaukorannan ja varajäseneksi Jukka Linnalan.
__________
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Koulusihteerin irtisanoutuminen
135/01.01.01/2017
Koululk 02.08.2018 § 185
Koulusihteeri Salla Vartiainen on irtisanoutunut tehtävästään
5.8.2018 alkaen noudattaen 14 päivän irtisanomisaikaa. Työsuhteen
viimeinen päivä on 19.8.2018.
Sivistystoimenjohtaja:
Koululautankunta päättää hyväksyä koulusihteerin irtisanoutumisen
5.8.2018 alkaen noudattaen 14 päivän irtisanomisaikaa. Työsuhteen
viimeinen päivä on 19.8.2018.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koulusihteerin tehtävän täyttölupa
198/01.01.01/2018
Koululk 02.08.2018 § 186
Koulusihteeri on irtisanoutunut toimestaan. Koululautakunta päättää
anoa täyttölupaa koulutoimiston koulusihteerin vakituiseen toimeen
1.10.2018 alkaen.
Sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää anoa täyttölupaa koulutoimiston koulusihteerin vakituiseen toimeen 1.10.2018 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistoasteinen tai ammattikorkeakoulututkinto.
Päätös:
Koululautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa koulutoimiston
koulusihteerin vakituiseen toimeen 1.10.2018 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistoasteinen tai ammattikorkeakoulututkinto.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

7/2018

7

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
184, 185, 186
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa 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.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

7/2018

8

oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Koululautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin
pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

