
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ma 29.5.2017 klo 17 - 20 

   

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Anni Kuusela  vj 

  Tytti Valkeapää  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Miia Välimaa  yhteisökoordinaattori, Emok-hanke 

     § 72 aikana klo 17 – 17.30 

  Tiia Saatio  vs. lastentarhanopettaja 

     

   

   

 

Asiat  72 § - 92 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

     Tiia Saatio § 88 aikana 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Taru Mäkitalo  Unto Kultima 

  

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 2.6.2017 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

ASIALISTA 

 

72 § Sivistyslautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 

73 § Saamenkielisen luokanopettajan viransijaisuus (sijoituspaikkana  

Karesuvannon koulu, 0.-2-lk) ajalle 1.8.207 – 31.7.2018 

 

74 § Luokanopettajan viransijaisen (velvollisuudella opettaa saamenkie-

lellä, sijoituspaikka Karesuvannon koulu, 3. -6.-lk) valinta ajalle 

1.8.2017 – 31.7.2018 

 

 

75 § Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen lv. 2017 – 2018 

 

76 § Kielipesätoiminnan aloittaminen Hetassa ja Peltovuomassa 

 

77 § Peltovuoman vuoro- ja varahoidon järjestäminen 

 

78 § Enontekiön kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017 – 2019 

 

79 § Hakemus esikoulupaikasta (ei-julk.,laki viranomaistoiminnan julki-

suudesta § 24, kohta 32)    

80 § Määräaikaisen saamenkielisen tuntiopettajan valinta (sijoituspaik-

kana Karesuvannon koulu) ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 

81 § Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan valinta (mm. matemaattiset 

aineet, lukio) 

82 § Peltovuoman varhaiskasvatuksen toiminnan siirtäminen Peltovuoman 

koululle ja esitys investointimäärärahan saamiseksi 

 

83 § Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätöksestä 3.4.2017 § 43 

 

84 § Oikaisuvaatimus /Heidi Nousiainen 

 

85 § Oikaisuvaatimus / Päivi Kumpuniemi 

 

86 § Nuorisojärjestöjen perus- ja kohdeavustukset 2017 

 

87 § Liikuntajärjestöjen perusavustukset 2017 

 

88 § Kulttuuriavustukset 2017 

 

89 § Tiedoksi annettavat 

 

90 § Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

91 § Saamenkielisen lastenhoitajan valinta/päiväkoti Riekko 

 

92 § Kokouksen päättäminen 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk § 72 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Unto Kultiman. 

 

Esityslista ja lisäpykälä 91 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 2.6.2017. 

 

Kokouksen alussa yhteisöpedagogi Miia Välimaa kertoi EMOK-hankkeesta ja 

tekemäänsä kehittämistehtävää koulukuraattorin työstä ja tarpeesta eri-

tyisesti Enontekiöllä. Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi kehittä-

mistehtävä, liite. 

 

Päätösehdotus: 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 2.6.2017. 

 

Kokouksen alussa yhteisöpedagogi Miia Välimaa kertoo EMOK-hankkeesta ja 

tekemäänsä kehittämistehtävää koulukuraattorin työstä ja tarpeesta eri-

tyisesti Enontekiöllä. Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi kehittä-

mistehtävä, liite. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk § 73 SAAMENKIELISEN LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (sijoi-

tuspaikkana Karesuvannon koulu, 0.-2-lk) AJALLE 1.8.207 – 31.7.2018 

Päätös: 

Sivistyslautakunta siirsi asian käsittelyn, koska kunnanhallitukselta ei 

ole tullut tietoa päätöksestä. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska esityslistan postituksen aikana ei 

ole vielä tiedossa kunnanhallituksen uusi päätös otto-oikeusasian osal-

ta. 

Kokouksessa annettu uusi ehdotus: 

Sivistyslautakunta siirtää asian käsittelyn, koska kunnanhallitukselta 

ei ole tullut tietoa päätöksestä. 

Selostus: 

Pykälän aikaisempi käsittely sivistysltk 3.5.2017 50 § SAAMENKIELISEN 

LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) 

AJALLE 1.8.207 – 31.7.2018: 

”Päätös: 

Sivistyslautakunta siirsi asian seuraavaan kokoukseen, koska kunnanhal-

litus on käyttänyt haettavana olevaan virkaan liittyvästä päätöksestä 

otto-oikeutta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta valitsee määräaikaisen saamenkielisen luokanopettajan 

viransijaiseksi (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) ajalle 1.8.2017 – 

31.7.2018 varhaiskasvatusopiskelija Iina-Marja Juuson. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan hitu 40304033. 

 

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. 

 

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitet-

tavista viroista ja toimista. 

 

Saamenkielisen luokanopettajan viransijaisuus on ollut haettavana TE-

palveluiden sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo 15. Hakuajan päät-

tymiseen mennessä hakemuksia tuli yksi. ” 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 22.5.2017, koska sen ai-

kaisemmassa päätöksessä otto-oikeutta käyttäessään oli muotovirhe (es-

teellisyys).  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk § 74 LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (velvollisuus opettaa 

saamenkielellä, sijoituspaikka Karesuvannon koulu, 3. -6.-lk) VALINTA 

AJALLE 1.8.2017 – 31.7.2018 

 

Päätös: 

Koska kunnanjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 27.5.2017, että kunnan-

hallitus käsittelee otto-oikeuden nojalla asiaa, ja että lautakunnan ei 

tarvitse oikaisuvaatimuksia toistaiseksi käsitellä, sivistyslautakunta 

jätti pykälän käsittelemättä. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska esityslistan postituksen aikana ei 

ole vielä tiedossa kunnanhallituksen uusi päätös otto-oikeusasian osal-

ta. 

 

Kokouksessa annettu ehdotus: 

Koska kunnanjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 27.5.2017, että kunnan-

hallitus käsittelee otto-oikeuden nojalla asiaa, ja että lautakunnan ei 

tarvitse oikaisuvaatimuksia toistaiseksi käsitellä, sivistyslautakunta 

jättää pykälän käsittelemättä. 

 

Selostus: 

Saamenkielisen luokanopettajan viransijaisuus on ollut haettavana TE-

palveluiden sivuilla. Hakuaika päättyi 19.5.2017 klo 15. Hakuajan päät-

tymiseen mennessä ei tullut yhtään hakemusta. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk § 75 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LV. 2017 - 

2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että iltapäivätoimintaa järjestetään lv. 

2017 – 2018 Peltovuoman, Hetan ja Karesuvannon kouluilla. 

 

Sivistyslautakunta päättää, että Karesuvannon koululla järjestetään lv 

2017 - 2018 myös aamupäivätoimintaa ajalle 7 – 9 yhteistyössä varhais-

kasvatuksen kanssa niinä arkiaamuina, kun varhaiskasvatuksen toiminta jo 

muutenkin alkaa klo 7.  

 

Selostus: 

Asian aikaisempi käsittely:  

Sivistysltk 60 § Jäsenten esille ottamat asiat: 

 

”Sirpa-Liisa Korva toi esille Sanna Pietikäisen kirjeen koskien ensi lu-

kuvuoden aamu- ja iltapäivähoidon tarvetta Karesuvannon koululla. Kir-

jeen käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.” 

 

Enontekiön kunnan kouluilla ei ole ollut aiempina vuosina tarvetta aamu-

päivätoiminnan järjestämiseen, vaikka sitä on ollut mahdollista hakea. 

Sen sijaan iltapäivätoimintaa on ollut jokaisella koululla eri lukuvuo-

sina vaihtelevasti. Ensi lukuvuoden alussa iltapäivätoiminta alkaa aina-

kin Peltovuoman, Hetan ja Karesuvannon kouluilla.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk § 76 KIELIPESÄTOIMINNAN ALOITTAMINEN HETASSA JA 

PELTOVUOMASSA 

Päätös:  

Sivistyslautakunta päättää aloittaa kielipesätoiminnan Hetan ja Pelto-

vuoman kylillä syksyllä 2017. Varhaiskasvatus valmistelee toiminnan 

käynnistämisen ja toteuttamisen määrärahojen puitteissa. 

Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi kielipesätoimintaa varten kaksi 

saamenkielistä perhepäivähoitajan toimea ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää aloittaa kielipesätoiminnan Hetan ja Pelto-

vuoman kylillä syksyllä 2017. Varhaiskasvatus valmistelee toiminnan 

käynnistämisen ja toteuttamisen määrärahojen puitteissa. 

Selostus: 

Varhaiskasvatuksen tekemän selvityksen perusteella kielipesätoimintaan 

osallistumisesta olisi kiinnostuneita Hetassa 4 lasta, Peltovuomassa 2 

ja Karesuvannossa 2.  

Saamelaiskäräjät on varannut tälle vuodelle myönnetystä valtionavustuk-

sesta Enontekiön kunnalle 20.188 € kielipesätoiminnan aloittamiseksi 

syksyllä 2017.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 77 § PELTOVUOMAN VUORO- JA VARAHOIDON JÄRJESTÄMINEN 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin vuoro- 

hoito ja lyhytaikainen varahoito (alle kaksi viikkoa) järjestetään Päi-

väkoti Riekossa.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin vuoro- ja varahoito järjestetään Päivä-

koti Riekossa.  

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Vuorohoidolla tarkoitetaan tässä klo 17.00–07.00 välisenä aikana järjes-

tettävää lasten hoitoa sekä hoitoa viikonloppuisin ja pyhinä. Vuorohoi-

toa tarvitsevat lapset, joiden molemmat huoltajat työskentelevät tai 

opiskelevat epätyypillisinä hoitoaikoina tai lapsen huoltaja on epätyy-

pillistä työaikaa tekevä yksinhuoltaja.  

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa tarjotaan mo-

lempien huoltajien vuorotyöstä tai iltaopiskelusta johtuen, esim. har-

rastus ei edellytä lapsen vuorohoitoa. Vuorohoito on tarkoitettu sään-

nöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoidossa lasten hoi-

toajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. 

Varahoitoa tarjotaan silloin, kun lapsen oma perhepäivähoitaja on koulu-

tuksessa, lomalla tai sairaana. Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin vara-

hoitopaikaksi osoitetaan Päiväkoti Riekko.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 78 § ENONTEKIÖN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2017 - 

2019 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelman vuo-

sille 2017 – 2019 kokouksessa korjatun liitteen mukaisesti. Liite. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelman vuo-

sille 2017 – 2019. 

Selostus: 

Enontekiön varhaiskasvattajat ovat yhdessä varhaiskasvatuksen piirissä 

olevien lasten huoltajien kanssa työstäneet Enontekiön kuntaan uutta, 

nykyisen lainsäädännön ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Ope-

tushallitus, 2016) mukaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kuntakohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2017.  

Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmassa 2017-2019 korostuvat lapsen 

osallisuus, kulttuurinen moninaisuus ja paikallinen kulttuuri.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 79 § HAKEMUS ESIKOULUPAIKASTA (Ei-julk.,Laki viranomaistoi-

minnan julkisuudesta § 24, kohta 32)    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 80 § MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

(sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) AJALLE 1.8.2017 – 31.7.2018 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti jatkaa määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän 

hakuaikaa 30.6.2017 asti.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta toteaa, että se on pyrkinyt lisäämään Karesuvannon 

koulun saamenkielisten opettajien määrää, mutta koska saamenkielisten 

opettajien hakemuksia ei ole jatketunkaan hakuajan jälkeen tullut, Ka-

resuvannon koululla pidetään nykyiset virkamäärät; kaksi saamenkielistä 

virkaa ja kaksi suomenkielistä virkaa eikä hakuaikaa enää jatketa.  

 

Koululle lisätään saamenkielen ja kulttuurin opetusta mm. sivutoimisten 

tuntiopettajien tai asiantuntijavierailujen muodossa ja myös hankerahoi-

tuksia hyödyntäen. 

 

Selostus: 

 

Pykälän aikaisempi käsittely siv.ltk 3.5.2017 § 51: 

”MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA (sijoituspaikkana 

Karesuvannon koulu) AJALLE 1.8.207 – 31.7.2018 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta jatkaa määräaikaisen saamenkielisen päätoimisen tun-

tiopettajan tehtävän hakuaikaa 24.5.2017 asti ja poistaa hakuilmoituk-

sesta tuntimäärämerkinnän väh.16 h. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta jatkaa määräaikaisen saamenkielisen päätoimisen tun-

tiopettajan tehtävän hakuaikaa ja poistaa hakuilmoituksesta tuntimäärä-

merkinnän väh.16 h. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017 § 40 auki laitet-

tavista viroista ja toimista. 

 

Määräaikaisen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävät on ollut haettavana 

TE-palveluiden sivuilla. Hakuaika päättyi 24.4.2017 klo 15. Hakuajan 

päättymiseen mennessä hakemuksia ei tullut.” 

 

Jatketun hakuajankaan päättymiseen mennessä hakemuksia ei tullut yhtään 

kappaletta. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 81 § MÄÄRÄAIKAISEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA (mm. 

matemaattiset aineet, lukio) 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi määräaikaiseen päätoimiseen tuntiopettajan 

tehtävään ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 FM Lilja Nyrhisen, koska hänellä 

on matematiikan opettajan opintojen lisäksi suoritettu kemian perusopin-

not ja aikaisempaa työkokemusta Enontekiön erälukiossa matematiikan 

opettajan sijaisena. 

Määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus. 

Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40407037. 

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekiste-

riote. Koeaika on 4 kk. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska hakuaika on vielä menossa esityslis-

tan postituksen aikana. 

---- 

Pykälän aluksi todetaan, että määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kak-

si. Molemmat hakijat ovat matematiikan aineenopettajia. Hakuilmoitukses-

sa edellytettiin opetettaviksi aineiksi matematiikka, lukion kemia ja 

opo sekä peruskoulussa liikunta. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. 

Kokouksessa annettu ehdotus: 

Sivistyslautakunta valitsee määräaikaiseen päätoimiseen tuntiopettajan 

tehtävään ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018 FM Lilja Nyrhisen, koska hänellä 

on matematiikan opettajan opintojen lisäksi suoritettu kemian perusopin-

not ja aikaisempaa työkokemusta Enontekiön erälukiossa matematiikan 

opettajan sijaisena. 

Selostus: 

Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (lukion matemaattiset 

aineet, mahdollisia muita aineita perusopetuksen puolella) ajalle 

1.8.2017 – 31.7.2018 on ollut haettavana TE-toimiston sivuilla. Hakuaika 

päättyy 24.5. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 82 § PELTOVUOMAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN 

PELTOVUOMAN KOULULLE JA ESITYS INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SAAMISEKSI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että Peltovuoman varhaiskasvatuksen toiminta 

siirtyy aikaisempien suunnitelmien ja päätösten (mm. sivistysosaston 

suunnittelukokous Peltovuoman koululla 9.2.2016, tekninen ltk 3.5.2016 § 

57, siv.ltk 6.4.2016 § 35, siv.ltk 11.5.2016 § 59, khall 18.5.2016 § 

129, siv.ltk.29.9.2016 § 106) perusteella koulun tiloihin 1.8.2017 alka-

en, koska terveystarkastajan tarkastuksessa koulun rakennuksen kunto to-

dettiin riittävän hyväksi. 

 

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle ja kunnanhallitukselle, 

että muutostöiden toteuttamiselle varataan investointimääräraha. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan esitys Peltovuoman varhaiskasvatuksen siirtämisestä 

Peltovuoman koulun tiloihin on ollut esillä päätöksissä jo v. 2015 alka-

en. Prosessi keskeytyi valtuustoaloitteen johdosta kesällä 2016. Kunnan-

hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.7.2016, jossa todetaan: 

 ” Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuusto on 14.12.2015 talousar-

vion 2016 käsittelyn yhteydessä hyväksynyt Peltovuoman suomenkielisen 

päivähoidon siirtämisen koulun tiloihin 1.8.2016. Kunnanhallitus on 

18.1.2016 todennut päätöksen lailliseksi ja pannut sen täytäntöön. 

Kunnanhallitus toteaa, että koulukiinteistöön tehdään kesän aikana vesi-

katteen pikapaikkaus ja vuotopaikkaukset käyttötalouden määrärahan puit-

teissa. Kunnanhallitus toteaa, että päivähoitoa ei voida toistaiseksi 

siirtää koulun tiloihin, koska koulurakennuksessa ei ole vielä tehty 

päivähoidon siirron edellyttämiä korjaustöitä.” 

 

Hallituksen päätöksestä ei tullut lautakunnille otetta ja toimeenpano-

prosessi keskeytyi. 
 

Koska Peltovuoman koululla on oppilasmäärä pieni (ensi syksynä 8 oppi-

lasta) ja lapsia on päivähoidossa Peltovuomassa vaihteleva määrä (ensi 

syksyn ennuste 5 + 2 hoitoon ilmoitettua esikoululaista) on edelleen 

järkevää taloudellisista, tuotannollisista ja pedagogisista syistä jär-

jestää varhaiskasvatus ja alkuopetus samoissa tiloissa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 83 § OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 

3.4.2017 § 43 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta siirsi asian käsittelyn, koska kunnanhallitukselta ei 

ole tullut tietoa päätöksestä. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska esityslistan postituksen aikana ei 

ole vielä saatu tietoa mitä kunnanhallitus on päättänyt asian osalta ko-

kouksessaan 22.5.2017. 

 

Kokouksessa annettu ehdotus: 

Sivistyslautakunta siirtää asian käsittelyn, koska kunnanhallitukselta 

ei ole tullut tietoa päätöksestä. 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut 25.4.2017 oikaisuvaatimus koskien si-

vistyslautakunnan päätöstä 3.4.2017 § 39 (saamenkielisen luokanopettajan 

siirtäminen Hetan koulukeskukseen lukuvuodeksi 2017 – 2018). Kunnanhal-

litus käytti ko pykälään otto-oikeuttaan 4.4.2017. Samalla ilmoitettiin, 

että oikaisuvaatimus siirtyy myös kunnanhallituksen käsittelyyn pykälän 

otto-oikeuden yhteydessä. Kunnanhallitus käsitteli otto-oikeuttaan koko-

uksessaan 4.5.2017. Kokouksen jälkeen hallintojohtaja ilmoitti sähköpos-

tilla, että kunnanhallituksen päätöksissä oli muotovirhe (esteellisyys, 

kunnanhallituksen kokouksessa oli pykälän aikana yksi oikaisuvaatimuksen 

allekirjoittaja). Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa uudestaan kokouk-

sessaan 22.5.2017. 

 

Sivistyslautakunnalle toimitetusta alkuperäisestä oikaisuvaatimuksesta 

puuttuu osa oikaisuvaatimusta vaatineiden allekirjoituksista. Oi-

kaisuvaatimus liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 84 § OIKAISUVAATIMUS/Heidi Nousiainen 

 

 

Päätös: 

Koska kunnanjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 27.5.2017, että kunnan-

hallitus käsittelee otto-oikeuden nojalla asiaa, ja että lautakunnan ei 

tarvitse oikaisuvaatimuksia toistaiseksi käsitellä, sivistyslautakunta 

jätti pykälän käsittelemättä. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska oikaisuvaatimus tuli vasta esitys-

listan postituspäivänä. 

 

Kokouksessa annettu uusi ehdotus: 

Koska kunnanjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 27.5.2017, että kunnan-

hallitus käsittelee otto-oikeuden nojalla asiaa, ja että lautakunnan ei 

tarvitse oikaisuvaatimuksia toistaiseksi käsitellä, sivistyslautakunta 

jättää pykälän käsittelemättä. 

 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus koskien 

luokanopettajan määräaikaisen viran täyttämistä ajalle 1.8.2017 – 

31.7.2018, sijoituspaikka Hetan peruskoulu (4.lk). 

 

Saapuneet asiakirjat nähtävänä kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 85 § OIKAISUVAATIMUS/Päivi Kumpuniemi 

 

 

Päätös: 

Koska kunnanjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 27.5.2017, että kunnan-

hallitus käsittelee otto-oikeuden nojalla asiaa, ja että lautakunnan ei 

tarvitse oikaisuvaatimuksia toistaiseksi käsitellä, sivistyslautakunta 

jätti pykälän käsittelemättä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska oikaisuvaatimus tuli vasta esitys-

listan postituspäivänä. 

 

Kokouksessa annettu uusi ehdotus: 

Koska kunnanjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla 27.5.2017, että kunnan-

hallitus käsittelee otto-oikeuden nojalla asiaa, ja että lautakunnan ei 

tarvitse oikaisuvaatimuksia toistaiseksi käsitellä, sivistyslautakunta 

jättää pykälän käsittelemättä. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus koskien 

luokanopettajan määräaikaisen viran täyttämistä ajalle 1.8.2017 – 

31.7.2018, sijoituspaikka Hetan peruskoulu (4.lk). 

 

Saapuneet asiakirjat nähtävänä kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 86 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2017 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää jakaa perus- ja kohdeavustukset seuraavasti: 

  

Perusavustus: 

Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto         1000 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry   700 € 

Saanan Lapset ry (perus-/kohdeavustus)      1200 € 

(Saanan Lapset ry:n avustus on tarkoitettu koulun ulkopuoliseen toimin-

taan) 

 

Kohdeavustus: 

Enontekiön Hellsrk ry   800 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry    800 € 

ELO ry (ei avustusta/ei paikallinen yhdistys)  0 €  

   yhteensä         4500 € 

 

 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perus- ja kohdeavustukset 

nuorisotoimintaan ke 28.4.2017 mennessä ja määritellyt summaksi 4500 €.  

Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis-

tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten itsensä jär-

jestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä tu-

lee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.  

 

Vapaa-aikatoimensihteeri on valmistellut avustusten jaon, mutta ei ole 

paikalla kokouksessa, koska on jo jäänyt virkavapaalle.  

 

 

Perusavustus 

Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 

nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 

toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen.  

 

Kohdeavustus  

Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 

aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei-

hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin-

taan.  

Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet:  

 

Perusavustus:  

Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto  1500 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry    800 €  

Saanan Lapset ry    2000 € 

 

Kohdeavustus:  

Enontekiön Hellsrk ry    900 € 

(lasten ja nuorten kesäleiriin) 

MLL Enontekiön yhdistys ry, jäsenmatkaan  1710 € 

(lastenteatteri, koulutuksiin, tilavuokraan) 

Saanan Lapset ry (koulun käyttöön kalusteita)1200 € 

ELO ry,kotipaikka Rovaniemi (tapahtuma/retki)1000 € yhteensä 9110 € 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 87 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Enontekiön moottorikerho ry  1000 € 

Hetan Hukat ry   1550 € 

Hetan Latu ry   1000 € 

Kilpisjärven Saana-Veikot ry  900 € 

Käsivarren Kipsi ry  1550 €   yhteensä 6000 € 

 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perusavustukset pe 

28.4.2017 mennessä ja jakaa perusavustuksia enintään 6000 €.  

Perusavustuksilla tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää pai-

kallisten liikuntajärjestöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman 

mukaiseen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Perus-

avustusta myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita: 

Toiminnan määrä, laatu ja laajuus  

- jäsenmäärä (maksaneet)  

- toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen 

- toiminnan monipuolisuus, harrastavat liikuntamuodot, toimivat jaos-

tot  

Avustuksen tarve  

- yhdistyksen taloudellinen tila  

- muualta saatava apu  

- tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole avustus-

ta vähentävä tekijä 

- yhteiskunnallinen merkitys  

- yhdistysten työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toimin-

nan aloilla 

- erityisliikunnan järjestäminen  

- liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille 

  

Perusavustusta ovat hakeneet:  

Enontekiön moottorikerho ry  1500 €  

Hetan Hukat ry                    1800 €  

Hetan Latu ry     1500 €  

Kilpisjärven Saana-Veikot ry    1200 € 

Käsivarren Kipsi ry   3000 € yhteensä 9000 € 

 

Liikuntajärjestöt ovat saaneet tiedon 26.5.2017 jakoehdotuksesta. 

 

Vapaa-aikatoimensihteeri on valmistellut avustusten jaon, mutta ei ole 

paikalla kokouksessa, koska on jo jäänyt virkavapaalle.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 88 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2017 

 

Päätös: 

Laila Nikunlassi poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajan 

(Hallintolaki 28 § kohta 7). 

 

 

Tiia Saatio toimi sihteerinä ja puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo 

esittelijänä tämän pykälän ajan.  

 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus (sivistyslautakunnan pj): 

Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset, yh-

teensä 6000 € seuraavasti: 

 

Hetan Musiikkipäivät ry  4250 € 

(osa valtakunnallisista avustuksista jäänyt saamatta) 

Outi Kurkela    350 € 

Saanan Lapset ry      0 € 

(Kulttuuritoimen jakoperusteissa ”Vuosittain kunnan avustuksia voi saada 

vain yhdeltä tulosyksiköltä/nuorisotyön avustus 2017) 

Tunturilaulajat ry    700 € 

Yrjö Kokko-seura    700 €   

 

Enontekiön kunnan vuoden 2017 kulttuuripalkintoa ei jaeta kulttuuriavus-

tuksen hakijoiden suuren määrän vuoksi. 

 

Vapaa-aikatoimensihteeri on valmistellut avustusten jaon, mutta ei ole 

paikalla kokouksessa, koska on jo jäänyt virkavapaalle. Sivistyslauta-

kunta käsittelee pykälän puheenjohtajan esittelystä, koska rehtori-

sivistystoimenjohtaja on esteellinen. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut Enontekiön Sanomissa to 30.3.2017 kult-

tuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset haettavaksi 28.4.2017 

mennessä ja päättänyt jakaa kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuri-

toimen kohdeavustuksia yhteensä enintään 6000 euroa. 

Kulttuuriavustuksista päättämistä ohjaavat vuonna 1998 voimaan tulleet 

Enontekiön vapaa-aikalautakunnan kulttuuriavustusten ja apurahojen jako-

perusteet. 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa myös Enontekiön 

kunnan vuoden 2016 taide- tai kulttuuripalkinto. 

 

Kulttuuriavustusta ovat määräaikaan mennessä hakeneet: 

 

Hetan Musiikkipäivät ry     5500 € 

(47. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen 11-16.4.2017) 

Outi Kurkela             700-1000 € 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

(Suomi 100 taidenäyttelyn kuntoon saattamiseksi) 

Saanan Lapset ry     5150 € 

(kalustoa: äänentoisto ja kahviolaitteet) 

Tunturilaulajat ry     3500 € 

(Enontekiön sävellykset kirjaksi hankkeelle) 

Yrjö Kokko-seura     1.580 € 

          

Hakemusten yhteissumma on 16730 €. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

 

Sivistysltk 89 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

- Hankerahan hakeminen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämi-

seen. Enontekiön varhaiskasvatus on hakenut hankerahaa Opetushalli-

tukselta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen yhteensä 

20 000 euroa, josta oma rahoitusosuus 20%. Haku päättyy 24.5.2016. 

- Kunnanhallitus on valinnut vs. varhaiskasvatusohjaajaksi FM Säde 

Hautamäen.  

- Opetushallitukselle on jätetty seuraava hankehakemus: Innovatiivis-

ten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä 

lukiokoulutuksessa 2017), hankkeen nimi on Poro-Boazu. Hankkeen ko-

konaissumma on 34.450,- ja siinä on 6.890,- omarahoitusosuus. 

- Kunnassa tulee voimaan uusi luottamuselinorganisaatio ja hallinto-

sääntö 1.6.2017. Sivistyslautakuntaa ja sivistysosastoa ei enää sen 

jälkeen nykymuodossa ole. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 90 §  SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 91 § SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN VALINTA/PÄIVÄKOTI RIEKKO 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee päiväkoti Riekkoon saamenkielisen lastenhoi-

tajan tehtävään ajalle 1.8.2017 – 31.7.2019 ylioppilas, sairaanhoitaja-

opiskelija Kiia Näkkälän. 

 

Määräaikaisuuden peruste on puuttuva hakuilmoituksessa vaadittu kelpoi-

suus. 

 

Palkkaus KVTES:in ja aikaisemman työsopimuksen mukaisesti.  

 

Tehtävässä ei noudateta koeaikaa eikä vaadita rikosrekisteriotetta, kos-

ka valittu on hoitanut tehtävää joulukuusta 2016 alkaen ja on tehtävässä 

edelleen. 

 

 

Selostus: 

Enontekiön sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi toistaiseksi 

saamenkielisen lastenhoitajan toimen Hetan päiväkoti Riekossa. Tehtävään 

valittu Maiju Asteljoki ei ottanut tehtävää vastaan. Paikka laitettiin 

uudelleen hakuun. Hakuajan päättymiseen 24.5.2017 klo 15 mennessä hake-

muksia tuli yksi. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

Sivistysltk 92 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

 

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  72, 73, 74, 83, 84, 85, 89, 90 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 92 

 

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 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 92 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

 

 

§ 79 osalta oikaisu tehdään perusopetuslain 42 § 1. kohdan (oppilaaksi 

ottaminen) mukaan Lapin aluehallintovirastoon, osoite Valtakatu 2, PL 

8002, 96101 ROVANIEMI  

 

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 ___/___ 2017 

 

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, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   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:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

