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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Aika

12.10.2021 klo 18:28 -

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone/Teams

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Kinnunen Timo

jäsen

Koponen Miia-Mari

jäsen

Matikka Helena

varapuheenjohtaja

Mattila Alli

jäsen

Pekkanen Niina

puheenjohtaja

Rissanen Toivo

jäsen

Räsänen Henri

jäsen

Sandman Kasimir

jäsen

Voutilainen Timo

jäsen

Mertanen Ilkka

khall edustaja

Pouhula Lasse

seniorineuvoston edustaja

Orenius Jukka

hyvinvointijohtaja, esittelijä

Vähäkoski Leena

pöytäkirjanpitäjä

Nissinen Jonna
Hyvönen Pekka

Allekirjoitukset

Niina Pekkanen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 77 - 85

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 12.10.2021
Toivo Rissanen
pöytäkirjantarkastaja

Leena Vähäkoski
pöytäkirjanpitäjä

Henri Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
13.10.2021 alkaen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 77

12.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyvltk 12.10.2021 § 77
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 78

12.10.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Hyvltk 12.10.2021 § 78
Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henri Räsänen ja Toivo
Rissanen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 79

12.10.2021

Viranhaltijapäätökset hyvinvointilautakunta
Hyvltk 12.10.2021 § 79
Valmistelija

Toimistosihteeri
Hyvinvointijohtaja
Dynasty:
Yleinen päätös 5.10.2021 § 22; Harrastetilan vuokraaminen Syrjäkatu
Primus:
Oppilaspäätös 16.9. - 6.10.2021 § 34-42;
Erityisen tuen päätös / jatkopäätös / purkaminen
Peruskoulun rehtori
28.9.2021 § 47; Erityiset opetusjärjestelyt, lyhennetty koulupäivä
10.- 27.9.2021 § 42-46; Kirjallinen varoitus
8.9.2021 § 39-41; Loma myönnetty

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Merkitään em. viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi ja päätetään, ettei
päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n nojalla käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja

9/2021

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 80

12.10.2021

Ilmoitusasiat
Hyvltk 12.10.2021 § 80
Valmistelija

Hyvinvointijohtaja
1.

Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset

2. ARMI -hanke Outokummussa
3.

OKM kuntakirje 17.9.2021: ajankohtaista liikuntatoimen kentässä

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto
Hyvinvointilautakunta

§ 81
§ 81

30.08.2021
12.10.2021

Sanna Antikaisen ym. valtuustoaloite moposuoran rakentamisesta
269/00.01.06/2021
Kvalt 30.08.2021 § 81
Selostus

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Sanna Antikainen ym. jättivät
kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
______________________

Hyvltk 12.10.2021 § 81
Selostus

Moposuoralla tarkoitetaan julkiselta liikenteeltä suljettua paikkaa, jossa mopoilla
sekä mahdollisesti muilla useimmiten kaksi-, kolmi- tai nelipyöräisillä
moottoriajoneuvoilla harjoitellaan ajoneuvon hallintaa sekä kokeillaan erilaisia
asioita, joista osa ei liikenteen seassa ole turvallista tai sallittua. Lisäksi
moposuora toimii nuorten kokoontumispaikkana. Moposuora voidaan toteuttaa
pelkkänä asfaltoituna tai hiekkapintaisena ajoväylänä tai sen yhteydessä voi olla
myös esim. kokoontumistila ja ajoneuvojen huoltotila. Outokummussa
moposuoran sijoittaminen aloitteessa esitetylle Keretintielle (sijoitus noin
Keretintie 11 – Keretintie 21) ei ole mahdollista, koska kaupunkirakennejohtajan
mukaan maa-alueen omistaja ei sitä salli. Kaupunkirakennepalvelut selvittää
muita mahdollisia paikkoja. Aloitteessa esitetään nuorten osallistamista
moposuoran suunnitteluun, rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen sekä
sääntöjen ja vastuiden määrittelyyn.
Lakiin liikenneturvasta (2003/278) perustuva toimija Liikenneturva ei puolla
moposuorien rakentamista ja poliisi suhtautuu moposuoriin varauksellisesti,
vaikkei poliisihallitus ole asiaan virallista kantaa ottaanutkaan. Moposuorilla on
myös sattunut viimeisen vuoden aikana useita onnettomuuksia. Toisaalta lähes
kaikkiin harrasteisiin niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisilla sisältyy riskejä ja
hyväksytyn riskitason määrittely eri asioissa ja yhteiskunnissa on subjektiivinen,
tapauskohtainen ja ajassa muuttuva asia.
Launtaina 4.10.2021 kaupungin nuorisotoimen järjestämän mopomiitin
yhteydessä nuorilta kysyttiin, miten mahdollisen moposuoran perustaminen
Outokumpuun vaikuttaisi omaan mopoilun määrään kaupungin keskustassa.
Kahdeksasta vastanneesta kuusi ilmoitti, että toteutuessaan moposuora
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto
Hyvinvointilautakunta

§ 81
§ 81

30.08.2021
12.10.2021

vähentäisi ajelua kaupungin keskustassa ja kaksi ilmoitti, että sillä ei olisi
vaikutusta.
Vaikutusarviointi

Liitteenä

Valmistelija

Hyvinvoinitijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvoinitjohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää perustaa työryhmän moposuorahankkeelle ja
pyytää seuraavia tahoja ilmoittamaan edustajansa työryhmään:
- Nuorisovaltuusto
- Kummun koulun vanhempainyhdistys Solmu
- Kaupunkirakennepalvelut
- Nuorisotoimi
Lisäksi hyvinvointilautakunta valitsee työryhmään edustajansa Timo Kinnusen ja
Miia-Mari Koposen, jotka toimivat myös työryhmän kokoonkutsujina.
Työryhmä voi halutessaan kutsua mukaan muita tahoja.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[1]
[2]
[3]

Sanna Antikaisen ym. valtuustoaloite moposuoran rakentamisesta
outokumpulaisten mopoilevien nuorten käyttöön
Ohjattua nuorisotoimintaa moposuorien sijaan - Liikenneturva
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi - moposuora 12.10.2021
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 82

12.10.2021

Joensuun Seudun kansalaisopiston opetustunnit Outokummussa vuosina 2022-2024
302/12.08.00/2021
Hyvltk 12.10.2021 § 82
Selostus

Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön (632/1998) ja
taiteen perusopetuksen (633/1998) mukaista opetusta opiston isäntäkunnassa
Joensuussa ja muissa sopimuskunnissa eli Kontiolahdella, Liperissä,
Outokummussa ja Polvijärvellä. Kansalaisopistosopimuksen mukaan kunnat
tilaavat opistolta opetusta tuntimäärän, joka on vuosittain vähintään 35%
kunnan asukkaiden määrästä. 1.1.2022 voimaan tulevan päivitetyn sopimuksen
mukaan tuntimäärä on oltava vähintään 25%. Outokumpu on tilannut aiemmin
minimimäärän eli 35%. Sopimuksen mukaan toteuma voi poiketa 5% tilatusta
tuntimäärästä ja opistolla on ollut vuonna 2020 ja 2021 vaikeuksia saada tilaus
toteutettua koronapandemian vuoksi. Oletus ja toive on, että vuonna 2022 tilaus
toteutuisi jo täysimääräisesti.
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus toteuttavat kaupunkikonsernin
nykyisen strategian toimintalinjaa 4, kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäminen.

Vaikutusarviointi

Ei muutosta nykyiseen, ei tarvetta arviointiin

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää tilata Joensuun Seudun kansalaisopistolta vapaan
sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta vuosittain 2 270 tuntia vuosina
2022-2024, joka on 35% kunnan asukkaiden määrästä 31.8.2021.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[4]

Sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä Joensuun
kaupungin, Outokummun kaupungin, Kontiolahden, Liperin ja
Polvijärven kuntien alueella
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 53
§ 83

08.06.2021
12.10.2021

Lukion uuden opetussuunnitelman hyväksyminen
232/12.00.02.00/2021
Hyvltk 08.06.2021 § 53
Selostus

Lukiolain 714/2018 ja valtioneuvoston asetuksen 810/2018 perusteella
Opetushallitus on 7.11.2019 hyväksynyt lukiokoulutukseen uudet
opetussuunnitelman perusteet. Näiden pohjalta laaditut paikalliset
opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 siten, että syksyllä 2021 ja sen
jälkeen aloittavat opiskelijat aloittavat opiskelunsa uuden opetussuunnitelman
mukaisesti. Aiemmin lukiokoulutuksessa aloittaneet opiskelevat opintonsa
loppuun nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti.
Lukiolain 12 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma,
jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen
toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin
osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen
tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelman sisältöjä ja liitteitä
määritellään myös lukiolain pykälissä 31, 32, 33, 37, 40 sekä osin myös oppilas- ja
opiskelijahuoltolaissa 1287/2013, tasa-arvolaisssa 609/1986 sekä
yhdenvertaisuuslaissa 1325/2014. Osa liitteistä valmistuu myöhemmin eli ne
tuodaan lautakunnan hyväksyttäviksi erikseen.
Juuan, Outokummun ja Polvijärven lukiot ovat valmistelleet paikallisen
opetussuunnitelman yhteistyössä.

Vaikutusarviointi

Ei vaadita

Valmistelija

Lukion rehtori, hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Lukion rehtori Juhani Räsänen, 044 755 9277,
juhani.rasanen@edu.outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää ottaa käyttöön liitteenä olevan lukion
opetussuunnitelman 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmaan lisättävät liitteet
hyväksytään myöhemmin erikseen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Hyvltk 12.10.2021 § 83
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 53
§ 83

08.06.2021
12.10.2021

Selostus

Lukion opettajakunta on rehtorin johdolla valmistellut opetussuunnitelmaan
liitettävät tasa-arvo-, kriisi- ja pelastussuunnitelmat.

Vaikutusarviointi

Opetussuunnitelman liitteitä, ei erillistä vaikutusarviointia

Valmistelija

Lukion rehtori

Lisätietoja

Lukion rehtori Juhani Räsänen, 0447559277,
juhani.rasanen@edu.outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tasa-arvo-, kriisi- ja
pelastussuunnitelmat lukion opetussuunnitelman liitteiksi. Tasaarvosuunnitelma liitteenä, kriisi- ja pelastussuunnitelmat ei-julkisina asiakirjoina
oheisaineistona.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[5]

Lukion tasa-arvosuunnitelma 1.9.2021
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 75
§ 84

14.09.2021
12.10.2021

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma
216/02.02.00/2021
Hyvltk 14.09.2021 § 75
Selostus

Kaupunginhallitus antaa 20.9.2021 vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 20232024 taloussuunnitelman raamin ja valmisteluaikataulun.

Vaikutusarviointi

Ei tarvetta

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta käy alustavaa keskustelua talousarvion kokonaisuudesta
ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Hyvltk 12.10.2021 § 84
Selostus

Kaupunginhallituksen hyvinvointipalveluille antama ulkoinen raami eli
toimintakate on 9 383 t€. Siinä on huomioitu varhaiskasvatuksen ennakoitu
vuoden 2021 talousarvion ylitys, Siun Soten kouluterveydenhuollon
kustannusten siirto hallintopalveluista hyvinvointipalveluihin (koulupsykologin
kustannukset jäivät edelleen hallintopalveluihin), oppivelvollisuuden
laajentamisen aiheuttamat hankintakustannukset lukiolla, määräaikaisen
hyvinvointipedagogin palkkaaminen sekä Outo Meininki -kokonaisuuden
edistäminen kulttuuritoimessa.
Oheismateriaalina oleva hyvinvointipalveluiden käyttötalousosan luonnos
kaupungin talousarvioon on kaupunginhallituksen antamassa raamissa.
Talousarvion Investointiosaan on luonnoksessa seuraavat esitykset:
Vuodelle 2022
- Irtaimeen käyttöomaisuuteen 55 t€ sisältäen Sateenkaaren päiväkodin ja
lukion kalusteita, nuorisotoimen lainattavia välineitä ja uima-altaan näyttö
Suunnitelma vuodelle 2023
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 75
§ 84
-

14.09.2021
12.10.2021

Jäähallin jäädytyskoneen uusinta 120 t€

Lisäksi esitetään kaupunkirakennepalveluille investointiosaan
Vuodelle 2022
- Kummun koulun pihalle suunniteltujen lisäkalusteiden toteuttamista
- Ulkokuntosali ja kuntoportaat Matovaaralle 50 t€
- Tekonurmi Kiisuhalliin 40 t€, tähän haettavissa Hat trick -avustusta Suomen
Palloliitolta.
- Kahden polkupyöräkatoksen toteuttamista hyvinvointikampukselle 240 t€,
ehtona Traficomin kävelyn ja pyöräilyn avustus 120 t€
- Varautumista moposuoran mahdolliseen toteuttamiseen
Suunnitelma vuosille 2023-2024
- Matovaaran yleisurheilukentän pinnoitteen uusinta 100 t€
- Matovaaran pururadan valaistuksen uusinta
Vaikutusarviointi

Valmistelua, ei vielä lopullinen esitys

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta keskustelee talousarviosta ja jatkaa sen käsittelyä
seuraavassa kokouksessaan 9.11.2021.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Kasimir Sandman poistui kokouksesta § 84 käsittelyn aikana klo
20.13.
______________________
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Hyvinvointilautakunta

§ 85

12.10.2021

Hyvinvointipalveluiden osavuosikatsaus 1-9/2021
43/02.02.00/2021
Hyvltk 12.10.2021 § 85
Selostus

Kaupunginhallituksen 21.12.2020 §203 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti ”Toimielinten ja konserniyhteisöjen
toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta
raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan
esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös
investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä.
Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta
määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut”. Osavuosikatsaus on
toimitettava valtuustolle neljännesvuosittain.

Vaikutusarviointi

Toiminnan seurantaa, ei vaikutusarviointia

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.oreniu@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointipalveluiden osavuosikatsauksen 19/2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja
-valtuustolle.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[6]
[7]

Talouden seuranta 2021-9
OVK Hyvinvointipalvelut 1-9 kk
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Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 82, § 83
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Outokummun kaupunginkanslian kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Outokummun kaupunki, Hyvinvointilautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu (avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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