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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 25

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen
jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan
asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 26

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä
keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Tapper ja Arto Tupala.
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Esityslistan hyväksyminen
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 27
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen.
Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Joutsan kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain
perustellusta syystä.
Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan.
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Varhaiskasvatuksen toiminta ja tilajärjestelyt
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 28
326/12.07.00/2021
Asian valmistelija: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176

Joutsan varhaiskasvatuksessa on keväällä 2022 yhteensä 110–115 lasta.
Loppukeväälle ja uudelle toimintakaudelle on tulossa n. 10 lasta,
paikkakunnalta poismuuttavia neljä lasta. Varhaiskasvatukseen on
subjektiivinen oikeus, varhaiskasvatusta on järjestettävä neljän kuukauden
kuluessa hakemuksen saapumisesta. Mikäli kyseessä on äkillinen
työllistyminen tai opiskelun aloittaminen, kunnalla on kaksi viikkoa aikaa
varhaiskasvatuspaikan järjestämiseen. Kuluvana keväänä 2022 lähes
kaikki varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä.
Varhaiskasvatukselle ollaan remontoimassa tiloja entiseen Kirkkokankaan
palvelutaloon. Teknisen toimiston mukaan remontti edistyy aikataulun
mukaisesti, mutta tavaroiden toimittamisessa ja saamisessa on haasteita
ja viivästymiä. Tavoitteena on, että remontoidut tilat olisivat valmiina
elokuun alkuun mennessä. Remontoitu tila on mitoitettu n. 30 lapselle ja
siellä on samalla tasolla olevia tiloja suhteessa enemmän kuin päiväkoti
Koivukummussa. Leikkihuoneet ja lepotilat sekä ruokailutilat olisivat omina
tiloinaan, myös eteistilat ovat tilavammat ja käytännöllisemmät kuin
Koivukummussa. Päiväkoti Koivukumpu on toiminut vuodesta 1991
samoissa tiloissa. Koivukummun piha on toimiva.
1.8.2022 alkavalla toimintakaudella esiopetuksessa olevia lapsia päiväkoti
Esikoissa on n. 17 lasta (v. 2016 syntyneet). Tulevaan kaksivuotiseen
esiopetuksen ryhmään on tulossa n. 19 lasta vuonna (2017 syntyneet).
Päiväkoti Koivukummussa on järjestetty nykyisen kaksivuotisen
esiopetuksen kokeiluryhmän toiminta. ryhmässä on yhteensä 15 lasta.
Koivukummun tilat ovat epäkäytännölliset, ahtaat ja sokkeloiset
esiopetustoiminnan järjestämiseen, joten kaksivuotisen esiopetuksen
ryhmää ei voi jatkossa sijoittaa Koivukumpuun. Päiväkoti Esikoihin ei
myöskään voi sijoittaa varsinaisen eskariryhmän lisäksi kokonaan
kaksivuotisen esiopetuksen ryhmää, koska lapsimäärä tulisi liian suureksi.
Tulevan kaksivuotisen ryhmä joudutaan jakamaan kahteen eri tilaan eli
päiväkoti Esikoihin n. 10 lasta ja uuteen remontoituun tilaan n. 10 lasta
(ent. Kirkkokangas).
Joutsan taajamassa on kaksi perhepäiväkotia Varala ja Vekkula. Vekkulan
perhepäiväkoti perustettiin nopealla aikataululla Kuntalan kiinteistöön
1.9.2021. Varalan perhepäiväkoti on kunnan rivitalossa toisessa
kerroksessa, mikä aiheuttaa haastetta ryhmän muodostamiseen mm.
rappusten vuoksi.
Rutalahdessa toimii Koskikaran perhepäiväkoti, tällä hetkellä siellä on
kirjoilla yhdeksän lasta, joista Toivakassa esiopetuksessa olevia on neljä
lasta. Joutsan kunta myy Toivakalle yhden osa-aikaisen
varhaiskasvatuspaikan. Vuokrasopimus tehty 30.6.2022 saakka, syksyn
ryhmään olisi tulossa 3-4 lasta lasta, mikäli Toivakka ostaa yhden paikan.
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Kolmen lapsen sijoittaminen Leivonmäelle Keltasirkkuun ei käy, koska
siellä ei ole tilaa ja vanhempien työssäkäynnin suunta on Jyväskylä, joten
heille tulisi kohtuuttoman pitkiä matkoja. Näyttäisi siltä, että
vuokrasopimusta pitäisi jatkaa ainakin vuodella eteenpäin.
Keltasirkun perhepäiväkodissa on keväällä 2022 kirjoilla 18 lasta, joista
kuusi on esiopetuksessa olevia. Uusia hakemuksia Keltasirkkuun on tullut
viisi lasta ja yleensä kesällä hakemuksia tulee vielä lisää. Ryhmän koko
olisi syksyllä n. 17 lasta, joista yksi olisi esiopetuksessa. Keltasirkun
perhepäiväkodista yksi vakituinen työntekijä jää eläkkeelle tulevan kesän
aikana.
Taajamassa on yksi vakituinen kotona työskentelevä perhepäivähoitaja ja
yksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja 30.6.2022
saakka.
Ehdotukset tila- ja toimintajärjestelyihin:
1. Koivukummun päiväkodin toiminta ehdotetaan siirrettäväksi
remontoituihin tiloihin elokuussa 2022, kun remontti on valmistunut.
Nykyinen Koivukummun henkilökunta siirtyy remontoituihin tiloihin.
Uudelle päiväkodille järjestetään pienimuotoinen nimikilpailu.
Nykyiset päiväkodin toimintaryhmien nimet Timantit ja Tähdet säilyvät
edelleen. Timanttien ryhmässä on n. 21 lasta (0-4-vuotiaita). Tähtien
ryhmässsä on n. 10 kaksivuotiseen esiopetukseen kuuluvia lapsia ja/tai
muita 2017 syntyneitä lapsia.
2. Päiväkoti Esikoissa aloittaa 1.8. vuonna 2016 syntyneiden eskareiden
ryhmä (=2 v. kokeilueskarin toinen vuosikurssi) sekä n. 10 lapsen
ryhmä v. 2017 syntyneitä tulevan kauden kaksivuotiseen
kokeilueskariin kuuluvia lapsia. Yhteistyötä kehitetään eri
rakennuksissa olevien eskariryhmien kanssa, varsinkin v. 2017
eskarikokeiluryhmien välillä.
3. Vekkulan ja Varalan perhepäiväkodit siirtyvät Koivukummun tiloihin.
Nimi muuttuu Koivukummun perhepäiväkodiksi. Nykyiset Vekkulan ja
Varalan tilat voidaan palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen
(kokoustila, asuinhuoneisto).
4. Koskikaran perhepäiväkodin vuokrasopimusta jatketaan tulevalle
toimintakaudelle.
5. Keltasirkkuun palkataan tarpeen mukainen määrä henkilökuntaa,
rekrytointi on aloitettu.
6. Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään Koivukummun perhepäiväkodin ja
perhepäivähoitajan kanssa.
Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää, että syksyllä 2022 toimintaan
peruskorjattava uusi tila on päiväkoti ja entinen päiväkoti Koivukumpu
muuttuu perhepäiväkodiksi. Uuden päiväkotiyksikön nimi valitaan
varhaiskasvatuksen henkilöstön toteuttamalla tavalla. Muutos vaikuttaa
ryhmäkokoihin, henkilöstön määrään ja kelpoisuuksiin. Muutoin
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tilannekatsauksessa esille tuodut toimet ovat operatiivista toimintaa, joka
kuuluu viranhaltijan toimivaltaan.
Päätös

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto oli
kokouksessa esittelemässä asiaa.
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Varhaiskasvatuksen seudulliseen palvelualueeseen liittyminen
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 29
113/00.04.01/2022
Asian valmistelija: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176

Joutsan kunnan varhaiskasvatukseen otetaan ajoittain yhteyttä perheiden
taholta mahdollisuudesta saada lapselle varhaiskasvatuspaikkaa toisesta
kunnasta ja kyselyjä on myös tullut Joutsassa olevista
varhaiskasvatuspaikoista, eli voisiko lapsen saada Joutsaan
varhaiskasvatukseen, vaikka lapsen asuinkunta on toisessa kunnassa.
Joutsan kunta on järjestänyt yksittäisiä varhaiskasvatuspalveluja eri
kuntien kanssa yksittäisten sopimusten perusteella. Tällaisia tilanteita ovat
esimerkiksi:
 perheessä oleva sijaislapsi, tällöin sijoittajakunta maksaa
kustannukset,
 varhaiskasvatuspaikka on helpompi perheelle järjestää
naapurikunnasta, jos esim. matka varhaiskasvatuspaikkaan tulee
kohtuuttoman pitkäksi tai vaatisi kohtuutonta kulkemista työmatkaan
nähden vastakkaiseen suuntaan hoitopaikkaan,
 järjestäminen omassa kunnassa aiheuttaa haasteita, esim.
vuorohoidon järjestäminen,
 omassa kunnassa ei ole vapaita varhaiskasvatuspaikkoja ja perheelle
käy naapurikunnan varhaiskasvatuspaikka
Joutsan kunnan sivistyslautakunta on jo aiemmin käsitellyt päivähoidon
seudulliseen alueeseen liittymistä (siv.ltk. 28.4.2015 § 35), mutta
lautakunta päätti tuolloin, että palvelualueeseen ei liitytä.
Varhaiskasvatuksen seudullinen palvelualue on ollut toiminnassa jo
vuodesta 2006 lähtien. Siihen kuuluvat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa,
Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Edellä mainitut
kunnat määrittelevät sopimuksen ehdot, joiden mukaan varhaiskasvatusja esiopetusikäiselle lapselle voidaan myöntää varhaiskasvatuspaikka
sopimuskuntien varhaiskasvatuspalveluista, riippumatta lapsen
asuinkunnasta.
Kunta on velvollinen järjestämään asukkailleen varhaiskasvatusta
varhaiskasvatuslain mukaisesti. Sopimuskunnan muodostavat seudullisen
palvelualueen, jonka alueella asuvalle lapselle voidaan hakea
varhaiskasvatuspaikkaa myös toisesta kunnasta. Palvelualueeseen
liittyminen ei sido omia ratkaisuja ja sopimuksen mukaisesti: ”Paikka
myönnetään ensisijaisesti oman kunnan lapselle, mikäli sitä on
samanaikaisesti hakemassa myös toisessa sopimuskunnassa asuva
lapsi”.
Sopimuskunnat päättävät kuntien välisistä varhaiskasvatuksen hinnoista.
Palvelun järjestäjä vastaa asiakasmaksujen perinnästä. Lapsen
asuinkunnalta laskutetaan hoitopaikan kuukausihinta. Esiopetuksen
kustannuksia vastaava valtionosuus kohdistuu palvelun tuottajakunnalle,
joten niitä ei laskuteta asuinkunnasta.
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Toiminnallinen vaikutus:
Lähialueella asuville toivakkalaisille perheille ratkaisu olisi käytännössä
toimiva. Koskikaran yksikön säilyminen on tärkeää, jotta varhaiskasvatus
säilyisi lähipalveluna Rutalahden kylällä. Tätä säilymistä tukisi laajempi
asiakaspohja. Leivonmäen Keltasirkun yksikössä ei ole tällä hetkellä tilaa
Koskikarassa oleville lapsille. Mikäli lapsimäärä vähenee molemmissa
yksiköissä, eikä Rutalahdessa olisi lapsia ryhmäperhepäivähoitoon
riittävästi, voi Joutsan kunta edelleen tehdä harkintansa mukaisia
päätöksiä yksiköistä. Palvelualueeseen kuuluvan Luhangan kanssa olisivat
hinnat ja sopimusehdot valmiina, mikäli Joutsan taajamassa ei ole tarjota
varhaiskasvatuspaikkoja. Palvelualueen sisällä tehtävä yhteistyö edistää
yhdenvertaisia ja -mukaisia ratkaisuja kuntien välillä ja antaa tukea
yksittäisten kuntien työhön kollegiaalisen yhteistyön avulla.
Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen seudulliseen
palvelualueeseen liittymisestä ja valtuuttaa hyvinvointi- ja sivistysjohtajan
sekä varhaiskasvatuksen esimiehen neuvottelemaan sopimuksesta ja
hyväksymään sen kunnan puolesta.

Päätös

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto oli
kokouksessa esittelemässä asiaa.
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Varhaiskasvatuksen yksiköiden sulkuajat kesällä 2022
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 30
352/12.07.00/2021
Asian valmistelija: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176

Varhaiskasvatuksen toimintoja keskitetään ja yksiköitä suljetaan kesän
aikana lasten lomien, henkilökunnan vuosilomajärjestelyjen vuoksi ja
päiväkoti Esikoiden piharemontin vuoksi.
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle esitetään seuraavat sulkuajat:
Päiväkoti Esikot
27.06. – 31.07.2022
Keltasirkun perhepäiväkoti
01.07. – 31.07.2022
Koskikaran perhepäiväkoti
27.06. – 31.07.2022
Varalan perhepäiväkoti
20.06. – 07.08.2022
Päiväkoti Koivukumpu (päivystävä yksikkö) 24.06. – 26.06.2022
Vekkulan perhepäiväkoti
11.07. – 31.07.2022
Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy alustavat sulkuajat esitetyn
mukaisesti. Lasten todellisen hoidontarpeen selvittyä varhaiskasvastuksen
esimies voi tehdä muutoksia esittetyihin sulkuaikoihin käytettävissä olevien
resurssien mukaan.

Päätös

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Perusopetuksen ja lukion tuntikehys lukuvuonna 2022-2023
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 31
141/12.00.02/2022
Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
päättää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntiresurssien jakoperusteista
sekä koulujen vuosisuunnitelmista.
Tuntikehys on tuntimääräinen lukema niistä tunneista, joita kouluissa
käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman ja kunnan
tuntijakopäätöksen mukaisiin oppitunteihin luokan- ja aineenopetuksessa.
Tuntikehykseen kuuluvat myös erityisopetuksen tunnit sekä tukiopetuksen
tunnit.
Lukiossa tuntikehyksen sisällä ovat lukiokurssit, joiden määrä on
opetussuunnitelmassa määritetty. Syventävien ja koulukohtaisten kurssien
toteutuminen riippuu opiskelijoiden valinnoista. Kevään aikana sekä
alkavat että jatkavat opiskelijat tekevät kurssivalintansa, joiden pohjalta
toteutuva kurssimäärä arvioidaan.
Kevään aikana hyväksyttävä tuntikehys antaa aikataulutuksen koulujen
seuraavan lukuvuoden suunnittelulla ja samalla antaa taustatietoa
seuraavan talousarviovuoden suunnitteluun.
Koulujen rehtorit ovat valmistelleet esityksen perusopetuksen ja lukion
tuntikehyksestä lukuvuodelle 2022-2023.
Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy koulujen esittämän
perusopetuksen ja lukion tuntikehyksen lukuvuodelle 2022–2023.

Päätös

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
1 Perusopetuksen ja lukion tuntikehys lv 2022-2023
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Hyvinvointi- ja sivistysosaston talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2022
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 32
142/02.01.02/2022
Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

Joutsan valtuusto on hyväksynyt 20.12.2021 vuoden 2022 talousarvion.
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on
noudatettava talousarviota.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 10.1.2022 talousarvion 2022 toimeenpanoohjeen. Kunnanhallitus velvoittaa lauta- ja johtokunnat sekä talousarvion
toimeenpanosta vastuussa olevat viran- ja toimenhaltijat noudattamaan
hyväksyttyä talousarviota ja sen sitovuusmääräyksiä sekä toimeenpanoohjetta.
Hallintokunnat tarkkailevat määrärahojaan ja kirjanpitovientejä ja ottavat
tarvittavat listaukset itse. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta seuraa talouden
kehitystä osavuosikatsauksilla.
Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvio sisältää hallinnon,
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, ammattilisen koulutuksen
menoja (eläkemaksuja, kuntaosuuksia musiikkioppilaitokseen, kuraattorija psykologipalvelut/ammatill. op.), kansalaisopistotoiminnan, kirjaston,
elokuvatoiminnan, muun opetus- ja kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen ja
joukkoliikenteen määrärahat.
Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvion toimintakulut vuodelle 2022
ovat 6 922 930 € (ulkoiset määrärahat), josta ajalla 1.1. – 31.3.2022
käytetty 1 610 495,95 € (23,3 %). Tasaisen käytön mukaan käyttöprosentti
25,0 %.
Esittelijä

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja
sivistysosaston talousarvion toteutuman ajalta 1.1. – 31.3.2022.

Päätös

Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto
Hyvinvointi- ja sivistysosaston talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2022
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10.05.2022

3/2022

14

Ilmoitusasiat
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 33
Pöytäkirjanote Joutsan kunnanhallitus 14.3.2022 § 63:
Erityisluokanopettajan viran perustaminen Joutsan yhtenäiskouluun.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 12.4.2022: valtion erityisavustus esija perusopetuken tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille 2022-2023, 68 000 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 12.4.2022: valtion erityisavustus
varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille 2022-2023, 54 000 euroa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.4.2022:
valtionavustus hankkeelle harrastamista Joutsan malliin 18 000 euroa.
Hyvinvointi- ja sivistysosaston esimiesten viranhaltijapäätökset 16.3. –
10.5.2022.
Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
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Muut asiat
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 10.05.2022 § 34

________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 25, § 28, § 29, § 30, § 31

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 tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan 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. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
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 Joutsan Hyvinvointi- ja
sivistyslautakunta
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 26, § 27, § 32, § 33, § 34

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

3/2022

18

