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Dno: AHT/692/00.04.00/2020
§ 18

VALTIONNEUVOSTON KOULUTUSPOLIITTINEN SELONTEKO / LAUSUNTO
Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, johon
haetaan pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason
nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen
kaventamiseksi. Nykytilan tarkastelu, tavoitetila ja toimenpiteet kohdistuvat
koko koulutusjärjestelmään sekä tutkimukseen.
Keskeisiä kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen vaikuttavia
muutostekijöitä ovat mm. väestönmuutos, eriarvoistuminen, teknologian
kehitys sekä työn ja ympäristön tilan muutokset. Toisaalta nämä ovat juuri
niitä tekijöitä, joihin halutaan vaikuttaa. Selonteossa valtioneuvosto antaa
linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat
Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa laadukkaasti ja vaikuttavasti. Ehdotetuilla
tavoitteilla ja toimenpiteillä vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja
kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan
merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Selonteossa esitetään kohti
2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat
normi- ja muun ohjauksen, voimavarojen ja rakenteiden muutokset.
Lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistus mahdollistaa OKM:n
ja VM:n yhteistyön ja tehtävänjaon tarkastelun ja uudistamisen. Rahoituksen
painopistettä siirretään perusrahoitukseen ja pitkäjänteisen kehittämisen
tukemiseen avustushakujen sijaan.
Koulutuspoliittinen selonteko kokonaisuudessaan (luonnos) lähetetään
sähköisenä oheismateriaalina.
Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja
Päätösesitys (kja):
Ähtärin kaupunginhallitus pitää koulutuspoliittista selontekoa tulevaisuuteen
suuntaavana. Perusrahoituksen vahvistaminen avustushakujen sijaan on
kannatettava. Koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen ympäri Suomen on
tärkeää niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisella asteella ja
korkea-asteella. Koulutus tulee olla kaikkien suomalaisten saavutettavissa, sitä
ei voi keskittää pelkästään maakunta- ja kaupunkikeskuksiin.
Lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän sekä koulutusjärjestelmän rakenteiden ja
toimintatapojen tulee vastata yhteiskunnan muutoksia ja turvata riittävät
voimavarat. Rahoitusjärjestelmän tulee huomioida nykyistä paremmin kuntien
eriytyvät olosuhteet turvaten palveluiden laatu, yhdenvertaisuus ja
saavutettavuus sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tuki.
Koulutuspoliittinen selonteko sisältää monia esityksiä osaamisen
vahvistamisesta. Käytännössä niiden toteuttaminen maksaa kunnalle nykyistä
enemmän. Niihin tarvittavat resurssit on turvattava valtion taholta.
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Kaupunginhallitus pyytää huomioimaan seuraavaa: Ähtärin lukio on menneinä
vuosina kuulunut maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti kärkiryhmään
oppimistuloksia mittaavassa STT:n lukiovertailussa. Menestyksen taustalla
keskeisiä tekijöitä ovat mm. opiskelijoiden yksilöllisen tuen mahdollistaminen,
yhteisöllisyys sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen. Nämä
tekijät ovat saavutettavissa erityisesti pienessä lähilukiossa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Ähtäri 25.01.2021
Jutta-Kaisa Mikkola, keskusarkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 3, 5, 7 – 16, 19 – 22
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 Ähtärin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä (klo 15.00).
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 julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa julkaisupäivää lukuun ottamatta.
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 Ähtärin kaupunginhallitus.
Kirjaamon yhteystiedot:
Osoite: Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ahtari.fi
Faksinumero: 06 2525 6111
Puhelinnumero: 06 2525 6000
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
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.
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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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät: 30
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: Kirjaamo 029 56 42780
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: arkisin kello 8.00 – 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1 – 2, 4, 6, 17 – 18, 23 – 29
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ähtärin kaupungin kirjaamosta.
Osoite: Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ahtari.fi
Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9.00 – 15.00.

