
   
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 13.10.2016 klo 15 – 18.15 

   

 

Kokouspaikka Kunnantalo, hallituksen huone, kirjasto 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Olli Lehto  vj 

  Tytti Valkeapää  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

Heikki Järvistö  vapaa-aikatoimensihteeri 

Sari Lehtinen  vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo  vastaaava emäntä 

Laila Nikunlassi rehtori-

sivistystoimenjohtaja 

Anne Keskitalo-Hohti hanketyöntekijä, kokouksen 

alussa klo 15 – 15.45 

Jenni Kivinen kokouksen alussa klo 15 – 

15.20 

   

   

   

Asiat  108 § - 118 § 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Hannu Kultima  Sirpa-Liisa Korva 

  

Pöytäkirja on Enontekiöllä 21.10.2016 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

ASIALISTA:  

 

108  § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

109  § TA- OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016 

110  § VARHAISKASVATUSOHJAAJAN SIJAISUUDEN JATKAMINEN 

111 § SAAMELAISEN LASTENKULTTUURIKESKUS-TOIMINNAN RAHOITTAMINEN 

  v. 2017 – 2019 

  112 § LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA (ESIOPETUS, LIIKUNTA) 

  113 §  HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN/MILIZA KIMMEL 

  114 § MAHDOLLISESTI TA 2017 JATKOKÄSITTELY 

  115 §  SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  116 §  TIEDOKSI ANNETTAVAT 

  117 § KIRJASTOAUTON TOIMINNASTA 

  118 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk  108 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 21.10.2016. 

 

Kokouksen alussa koulukeskuksen resurssiopettaja Jenni Kivinen kävi si-

vistyslautakunnalle esittäytymässä. 

 

Seuraavaksi hanketyöntekijä Anne Keskitalo-Hohti kertoi sivistyslauta-

kunnan pyynnöstä sivistystoimen hankkeiden toteutumisesta ja suunnitel-

mista. Hanke-esitys liitteenä. 

 

 

 

Päätösehdotus: 

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 21.10.2016. 

 

Kokouksen aluksi hanketyöntekijä Anne Keskitalo-Hohti kertoo sivistys-

lautakunnan pyynnöstä sivistystoimen hankkeista. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 109 § TA-OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta toteaa, että sivistystoimen talousarvion toteutuminen 

on ajankohtaan nähden arvioidun mukainen ja antaa tilanteen kunnanhalli-

tukselle tiedoksi. 

 

Talousarvion toteutuma 30.6.2016:  

Toimintakulut  käyttö% 49,4 

Toimintakate   käyttö% 48,0 

Tulojen toteutuminen käyttö% 57,1 

 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus edellyttää hallintokunnilta talousarvion seurantaa ja 

osavuosikatsauksia kolmen kuukauden välein. 

 

Liitteenä olevassa vuoden 2016 toisessa osavuosikatsaukseen liitettäväs-

sä selvityksessä on todettu huhti-kesäkuun ajalta esiin tulleet muutok-

set (liite).
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 110 §  VARHAISKASVATUSOHJAAJAN SIJAISUUDEN JATKAMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle myöhempää käsittelyä 

varten. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että LTO Sari Lehtinen jatkaa varhaiskasva-

tusohjaaja Taina Ketolan sijaisena ajalla 1.8.2017 – 21.4.2018. 

 

Määräaikaisuuden peruste on virkavapauden kesto. 

 

Sijaisen palkkaus tarkistetaan vuoden 2017 alusta lukien tehtävässä tar-

vittavan osaamisen lisääntymisen, tehtävän vaativuuden ja toimialalla 

tapahtuvien muutosprosessien läpiviemisen vuoksi. Kunnanhallitukselle 

esitetään vs. varhaiskasvatusohjaajan palkankorotukseksi 250,-/kk. 

 

Selostus: 

Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketolalle on viranhaltijapäätöksenä (hal-

lintosääntö § 40 kohta 2) hakemuksesta myönnetty lakiin perustuva oikeus 

jatkaa vanhempainvapaata. Uusi virkavapaus on ajalle 1.8.2017 – 

21.4.2018. 

 

Viransijaisuutta hoitaa tällä hetkellä päiväkodin vastaava lastentarhan-

opettaja Sari Lehtinen, jolle on myönnetty virkavapaus omasta tehtäväs-

tään 31.7.2017 asti.
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 111 § SAAMELAISEN LASTENKULTTUURIKESKUS-TOIMINNAN 

RAHOITTAMINEN V. 2017 - 2019 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen Tytti Valkeapää esitti, että hankkeeseen lähdetään 

mukaan. Sirpa-Liisa Korva kannatti Tytti Valkeapään esitystä. 

 

Olli Lehto kannatti esittelijän ehdotusta. 

 

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, 

päätettiin suorittaa äänestys seuraavasti: esittelijän ehdotus on JAA ja 

Tytti Valkeapään esitys on EI. 

 

Suoritetussa äänestyksessä äänet menivät seuraavasti: 

JAA Satu-Marja Eira-Keskitalo, Hannu Kultima, Olli Lehto, Taru Mäkitalo 

EI  Tytti Valkeapää, Sirpa-Liisa Korva 

 

Äänestystuloksen perusteella sivistyslautakunta päätti, että kunta ei 

lähde tukemaan Saamelaisen lastenkulttuurikeskus-toimintaa ajanjaksolla 

2017 – 2019. Päätöksen perusteluna oli lastenkulttuurikeskuksen aiempi 

vähäinen toiminta Enontekiön kunnan alueella ja selkeän konkreettisen 

toimintasuunnitelman puuttuminen Enontekiön kunnan osalta. 

 

Tytti Valkeapää jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta on joutunut vuoden 2017 talousarvioon sisällyttämään 

suuren määrän erilaisia säästötoimenpiteitä. Lisäksi lautakunta on teh-

nyt periaatteellisen päätöksen, että hankkeita vähennetään, koska kunnan 

omarahoitusosuudet ovat vuosien aikana kasvaneet ja ensi vuodelle annet-

tu raami edellyttää niiden vähentämistä. 

 

Sivistyslautakunta päättää, että talousarviotilanteesta johtuen Enonte-

kiön kunta ei lähde enää mukaan Saamelaisten lastenkulttuurikeskuksen 

toiminnan rahoittamiseen vuosille 2017 – 2019. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunta on ollut osallisena Saamelaisen lastenkulttuurikeskus 

Mannun Taikalamppu toiminnan rahoituksessa kaudet 2011 – 2013 ja 2014 – 

2016. Kunnan rahoitusosuus on ollut 3.000,-/vuosi. Yhteensä Enontekiön 

kunta on rahoittanut hanketta 18.000 €:lla. Kouluilla on ollut vuosina 

2015 ja 2016 hankkeen kautta seuraavaa toimintaa: 

- Hetassa ohjaajan avulla risuaidan tekoa talvella pari tuntia 

- Hetassa ohjaaja kävi verimakkaroita tekemässä pari tuntia 

- Kilpisjärvellä on ollut duodjiopetusta ja luhkka-opetus viime vuonna - 

- Kilpisjärvellä niliaitan rakentaminen meneillään. Siihen on jo käytet-

ty 6 h tänä syksynä Mánnun rahoitusta ja keväällä käytettiin sekä Mánnun 

rahoitusta että kunnan rahoitusta. 

- Sohkaspealut tulivat Mánnulta lahjoituksena jokaisen saamea opiskele-

van oppilaan kotiin (Kilpisjärvellä jaettiin kaikkiin koteihin). 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Saamelaiskäräjiltä on tullut kirje, jossa se esittää, että Enontekiön 

kunta jatkaisi hankkeessa v. 2017 – 2019 samalla kuntarahoitusosuudella 

eli 3.000,-/vuosi. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 112 §  LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA (ESILUOKKA SEKÄ 

VELVOLLISUUS OPETTAA LIIKUNTAA PERUSKOULUSSA JA LUKIOSSA) AJALLE 

31.10.2016 – 4.6.2017 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti luokanopettajan sijaiseksi 

(esiluokka sekä velvollisuus opettaa liikuntaa peruskoulussa ja lukios-

sa) ajalle 31.10.2016 – 4.6.2017 perusopetuksen ja lukion terveystiedon 

opettaja Jenni Kivisen. 

 

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää koulutoimistolle Laki 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 

mukainen selvitys. 

 

Määräaikaisuuden peruste on viransijaisuuden kesto. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304020. 

 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan sijaiseksi (esiluokka sekä 

velvollisuus opettaa liikuntaa peruskoulussa ja lukiossa) ajalle 

31.10.2016 – 4.6.2017 perusopetuksen ja lukion terveystiedon opettaja 

Jenni Kivisen. 

 

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää koulutoimistolle Laki 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 

mukainen selvitys. 

 

Määräaikaisuuden peruste on viransijaisuuden kesto. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304020. 

 

 

Selostus: 

Luokanopettaja Hilla Välitalolle on myönnetty virkavapaata ajalle 

31.10.2016 – 4.6.2017. Viransijaisuus on ollut haettavana MOL:ssa. Haku-

aika päättyi 6.10.2016 klo 15. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 3. 

Yhden hakijan sähköpostihakemuksessa ei ollut liitteenä todistuksia eikä 

hakemusta täydennetty myöhemminkään. Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 113 § HAKEMUS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN/Miliza Kimmel 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta ei hyväksynyt Miliza Kimmelin hakemusta oppisopimus-

koulutuspaikasta. 

 

Perusteluina on sivistyslautakunnan käytännön linjaus oppisopimuspaikko-

jen saamisesta: mikäli oppisopimuspaikka järjestetään ja se on kunnan 

tarpeiden mukainen, tulee paikka olla julkisesti haettavana, jotta kai-

killa kuntalaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hakea ja saada amma-

tillinen koulutus omalla paikkakunnalla. Oppisopimuspaikan järjestämi-

sessä on ensijaisena lähtökohtana työnantajan tarve tietynlaiselle am-

mattihenkilöstölle. 

 

Tällä hetkellä sivistyslautakunnalla ei ole taloudellisista syistä mah-

dollisuutta laajentaa erityisosaamista omaavien henkilöiden palkkaamista 

tai olemassa olevien lisäkouluttamista. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Sivistyslautakunta hyväksyy Miliza Kimmelin hakemuksen oppisopimuskoulu-

tukseen. Koulutuksen lähiopetuspäiviin (yhteensä 20kpl ajalla 14.10.2016 

-31.5.2018) Miliza Kimmel käyttää lomarahavapaita ja kertyneitä lisätyö-

tunteja. Näin vältytään Milizan lähiopetuspäivinä sijaiskustannuksilta. 

Kuntatyönantaja myöntää matka – ja yöpymiskulut virkamatkana. 

 

Selostus:  

Lasten ja nuorten erityisohjaaja on ammattilainen, joka toimii lasten ja 

nuorten sekä perheiden kanssa. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jot-

ka haluavat lisätä osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten kanssa työskentelyyn. Enontekiön varhaiskasvatuksessa tulee lä-

hivuosina jatkumaan tarve ko.osaamiselle. Tutkinto mahdollistaa työsken-

telyn varhaiskasvatuksen lisäksi myös erilaisissa työtehtävissä muun mu-

assa henkilökohtaisena ohjaajana, perhetyöntekijänä ja erityisnuoriso-

työntekijänä. Työskentely koulun puolella on myös mahdollista. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 114 §  TA 2017 JATKOKÄSITTELY 

 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunnalle ei ollut tullut taloustoimikunnalta eikä kunnan-

hallitukselta ohjetta tai määräystä asian jatkokäsittelyyn. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja oli pyytänyt kokoukseen kunnanjohtajan 

ja hallintojohtajan. Kumpikaan ei saapunut kokoukseen, joten talousarvi-

on käsittelyä lautakuntatasolla ei jatkettu. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus: Koska asiaan ei ole tullut uutta 

tietoa taloustoimikunnasta eikä kunnanhallituksen kokouksesta, sivistys-

lautakunta ei jatka talousarviokeskustelua. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta antoi kokouksessaan 29.9.2016 kunnanhallitukselle ja 

edelleen –valtuustolle talousarvioehdotuksen vuodelle 2017. 

 

Maanantaina 10.10.2016 on kunnassa taloustoimikunnan kokous ja samana 

päivänä kunnanhallituksen kokous. 

 

Sivistyslautakunta varautuu siihen, että se joutuu käsittelemään v. 2017 

talousarviota uudelleen. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 115 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

(ei julkinen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 13.10.2016 12 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 116 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Minna Näkkäläjärven kantelu 26.10.2015 Enontekiön saamenkielisen 

perusopetuksen järjestämisestä: Aluehallinnon ratkaisu tullut 

6.9.2016. Sen mukaan Enontekiön kunta järjestää saamenkielistä 

opetusta lain velvoitteiden mukaisesti. Saamenkielisen biologian 

opetuksen muuttamista suunnitelmissa suomenkieliseksi opetuksek-

si vastoin huoltajan tahtoa ei voida pitää syrjintälain mukaise-

na syrjintänä, koska kelpoisuuden omaavaa saamenkielistä opetta-

jaa ei ole ollut saatavilla, ja perusopetuslain edellyttämä vaa-

timus saamenkielisestä opetuksesta on toteutunut. 

- Eila Keskitalon ja Ari Keskitalon kantelu 15.2.106 sivistystoi-

menjohtajan toiminnasta: Aluehallintoviraston ratkaisu tullut 

5.9.2016. Sen mukaan Kalmankaltion kuljetusasiassa sivistystoi-

menjohtaja ei ole toiminut lainvastaisesti. 

- Kirjastoautotoimikunnan kokouspöytäkirja 8.4.2016 

- Luokanopettaja, Karesuvannon koulun apulaisjohtaja Virpi Labbal-

le on rehtori-sivistystoimenjohtaja myöntänyt hallintosäännön 

perusteella lakisääteisen oikeuden osittaiseen hoitovapaaseen 

ajalle 1.10.2016 – 31.3.2017. Sivutoimiseksi tuntiopettajaksi 

samalle ajalle on valittu Iina-Marja Juuso. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Siv.ltk 117 § KIRJASTOAUTON TOIMINNASTA 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta vie kirjastoautotoimikunnalle huomioitavaksi seuraa-

vat esitykset: 

 

- Kirjastoautopysäkkejä tulee vähentää ja tehostaa. Pysäkillä tu-

lee olla riittävästi aikaa asioimiseen.  

- Sivistyslautakunta ei pidä kokonaistaloudellisesti ja tehokkaas-

ti järkevänä lisätä pieniä pysähdyspaikkoja kuten esim. tutkal-

le. 

- Sivistyslautakunta haluaa tuoda myös esille, että onko Hetan 

alueella tarpeen pitää kirjastoauton pysäkkejä, koska pääkirjas-

to on kylällä. 

- Sivistyslautakunta esittää, että kirjastoauton käyttöä kehite-

tään monipuolisemmaksi, tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi ja 

varaudutaan sopeuttamaan ja tarkistetaan henkilöstömitoitus sa-

maan linjaan kuin peruskunnissa muutenkin, koska valtion hyvä 

rahoitus ei ole itsestäänselvyys tulevina vuosina 

- Sivistyslautakunta esittää, että kirjastoauton henkilöstömuutos-

ten yhteydessä otetaan huomioon mahdolliset henkilöstön siirto-

tarpeet ja -toiveet jäsenkuntien kirjastohenkilöstöstä 

 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että kirjastoauto on erittäin tarpeellinen 

sivukylien palveluiden osalta.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 118 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

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 109, 110, 114, 115, 116, 117 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  108, 111, 112, 113, 118 

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 108, 111, 112, 113, 118 

 

 

 

 

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. 

 

  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 13.10.2016 16 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

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

