
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 30.12.2013 klo 14 – 14.35 

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi skype-yhteyden kautta 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

 

Asiat  127 § - 130 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Hannu Kultima  Taru Mäkitalo 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 8.1.2014 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 127 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 8.1.2014. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Taru Mäkitalon. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä 8.1.2014. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 128 § OIKAISUVAATIMUS/Aila Keskitalo 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut luokanopettaja Aila Keskitalon tekemä 

kirjallinen oikaisuvaatimus koskien sivistyslautakunnan päätöstä 

11.12.2013 § 110. Oikaisuvaatimuskirje liitteenä. Oikaisuvaatimus on 

saapunut lain edellyttämän ajan kuluessa (14 pv tiedoksisaannista, kun-

talaki § 93). 

 

Oikaisuvaatimuksessa Aila Keskitalo vaatii, että sivistyslautakunnan 

päätös 11.12.2013 § 110 tulee kumota, koska se on tasa-arvon vastainen 

eikä noudata kunnan voimassa olevia käytänteitä vuorotteluvapaan myöntä-

misessä. Hän esittää, että hänen vuorotteluvapaahakemuksensa käsitellään 

uudestaan hänen 28.10.2013 esittämällään tavalla. 

 

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tar-

koituksenmukaisuusperusteella. Se on käsiteltävä viivytyksettä mikä tar-

koittaa yleensä sitä, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä otta-

maan toimielimen seuraavaan kokoukseen. Oikaisuvaatimusta käsittelevä 

viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa 

esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Oikaisuvaatimus voi-

daan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oi-

kaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperus-

teella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi 

päätös (kuntalaki § 89 ja sen soveltaminen). 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hylkää luokanopettaja Aila Keskitalon oikaisuvaati-

muksen, koska päätökseen ei liity laillisuus- eikä tarkoituksenmukai-

suus- perustetta.  

 

Sivistyslautakunta toteaa, että vuorotteluvapaasopimus on työnantajan ja 

työntekijän välinen sopimus. Kunnassa ei ole olemassa mitään voimassa 

olevia käytänteitä, joiden mukaan vuorotteluvapaita myönnetään, vaan jo-

kainen hakemus on tapauskohtainen ja sopimuksen hyväksyminen riippuu 

siitä, voidaanko työt työnantajan mielestä kaikkien osapuolten kannalta 

järjestää ongelmitta vuorotteluvapaalla olevan poissa ollessa.  

 

Päätös: 

Keskustelun kuluessa Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että oikaisuvaa-

timus hyväksytään ja päätös muutetaan Aila Keskitalon hakemuksen mukai-

seksi. Hannu Kultima kannatti Satu-Marja Eira-Keskitalon esitystä. Taru 

Mäkitalo esitti, että esittelijän ehdotus hyväksytään sivistyslautakun-

nan päätökseksi. Sirpa-Liisa Korva kannatti Taru Mäkitalon ehdotusta. 

 

Koska oli tullut esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

päätettiin järjestää äänestys: esittelijän ehdotus on jaa ja puheenjoh-

tajan ehdotus ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 2 

ei-ääntä, joten sivistyslautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus 

(äänestyslista liitteenä). 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 129 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

- Luokanopettaja Aila Keskitalo on perunut kirjallisesti vuorottelu-

vapaahakemuksensa ajalle 7.1. – 31.5.2014 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt sivistystoimen tekemään 

avustushakemukseen valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-

arvoa edistäviin toimenpiteisiin 47.436,00 €.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 130  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35. 

 

- - - - -
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 129 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  127, 130 

 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää-

töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät ja valituskiellon perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

 

Pykälät 127, 130 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

faksi 010 364 2995, sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi 

 

Kunnallisvalitus, pykälät: 128  valitusaika 30 päivää 

    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 

 

mailto:rovaniemi.hao@oikeus.fi

