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Sivistysltk 130 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätös:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja
Anni Kuuselan.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 9.12.2016.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 9.12.2016.
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Sivistysltk 131 § TA 2017 JATKOKÄSITTELY
Päätös:
Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvio on annetussa raamissa eli
vuosikate on 4.640.000. Sivistyslautakunta toteaa, että talousarviomäärärahalla saadaan pyöritettyä koulu- ja varhaiskasvatus, mutta ei vapaaaikatoimen toimintoja (mm. kirjaston palkkamäärärahoista puuttuu puolet,
kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimessa ei ole toimintaan
määrärahoja, kotihoidon tuki poistettu).
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hetta-hiihtomaa
siirretään teknisen toimen ja työpaja sosiaalitoimen alaisuuteen
1.1.2017 alkaen.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta käy läpi talousarvion luvut kustannuspaikkakohtaisesti. Sivistyslautakunnan talousarviokokouksessa 29.10.2016 talousarvioesitykseen oli jo sisällytetty talousarviotoimikunnassa hyväksytyt säästötoimet. Siitä huolimatta annettu raami ylittyi arvioidusta todellisesta tarpeesta johtuen n. 267 000,-.
Kunnanvaltuuston seminaareissa on todettu, että esittelevän viranhaltijan tehtävä on tuoda esille vaihtoehtoja, joista luottamusmiehet voivat
valita kokonaisuuksia, joiden kautta annettuun talousarvioraamiin päästään. Kokouksessa 29.9. esittelijät toivat esille säästökohteita ja
vaihtoehtoja suurempien kokonaisuuksien osalta raamiin pääsemiseksi (pykälän liite) ja näiden perusteella luottamusmiehet tekivät ns. poliittinen linjauksen päätökseksi: sivistyslautakunta ei koske lakisääteisiin
peruspalveluihin, ei käytä juustohöylää, kohdistaa säästöt vapaaaikatoimeen. Linjauksen perusteella sivistyslautakunta teki lopulliset
päätökset ja päätösehdotukset kunnanhallitukselle (siv.ltk kokous
29.9.2016 § 106).
Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvion numero-osa sisältää sivistyslautakunnan kokouksen 29.9.2016 tekemät päätökset (hiihtomaan ja työpajan lakkauttaminen, kulttuuritoimen lakkauttaminen, kirjastotoimen
lakkauttaminen, kunnan vapaaehtoisen kotihoidon tuen poistaminen jne.)
siltä osin kuin ne olivat lain mukaan toteuttamiskelpoisia ja joiden mukaan luvut on kustannuspaikoissa muutettu. Henkilöstömenojen osalta tehtiin teknisenä korjauksena lomarahaprosenttikorjaus (5 % muutettiin Kikyn mukaiseksi 4,2%). Lisäksi kirjanpito poisti luvuista jäljelle jäävän
ylityksen n. 10.000,-, jotta valtuuston antamaan raamiin 4.640.000,päästiin.
Sivistyslautakunta toteaa, että kirjastolain ja AVI:lta saadun tulkinnan
perusteella kunta ei voi lakkauttaa kirjastoa ja kirjastoauto ei riitä
takaamaan kirjastolain velvoitteita kunnalle järjestää kirjasto- ja tieLtk
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topalveluita, joten palkkamenot ja kiinteistömenot jätettiin talousarvioon eikä kirjastoa esitetä lakkautettavaksi.
Työpajan osalta talousarvioon jätettiin sivistyslautakunnan päätöksen
perusteella vain siirtymäkauteen ja alasajon toteuttamisaikaan tarvittavat määrärahat. Sivistyslautakunta esittää, että siirretään Nuorten työpajan (028009) hallinto ja jäljelle jääneet määrärahat 1.1.2017 sosiaalitoimelle. Perusteluna siirrolle on se, että työllistämisen tukitoimien
painopiste on selkeästi pitkäaikais- ja velvoitetyöllistettävissä alle
29-vuotiaiden nuorten sijaan ja sosiaalitoimi voi mahdollisesti saada
jonkin hankkeen työpajatoiminnan jatkamiseksi.
Hiihtomaan osalta sivistyslautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan
päätöksen perusteella talousarvioon jätettiin vain siirtymäkauteen ja
alasajon toteuttamiseen tarvittavat määrärahat. Sivistyslautakunta esittää, että siirretään Hetta Hiihtomaan (029008) hallinto ja jäljelle jääneet määrärahat 1.1.2017 tekniselle toimelle. Perustelut ovat seuraavat:
- Hetta Hiihtomaa on lähiliikuntapaikka ja lähiliikuntapaikkojen hallinto siirrettiin v. 2014 tekniselle toimelle
- teknisen toimen alaisuudessa ovat määrärahat liikunta-alueille sisältäen liikuntapaikkojen hoitajan toimen
- teknisellä toimella on määräaikaisena työntekijänä oppisopimuskoulutettu liikuntapaikkojen hoitaja, jolla myös hissivastaavan koulutus (pakollinen laskettelukeskuksissa) ja hänellä on hyvä kokemus Hetta Hiihtomaan toiminnasta ja laitteista.
- teknisellä toimella on todennäköisesti mahdollisuus hakea hankerahoitusta toiminnan jatkamiseksi ja alueen kehittämiseksi lähiliikuntapaikkana
Kulttuuritoimen osalta tuli kokouksen jälkeen esille, että määräaikaiseksi valittua ei voida irtisanoa kesken määräajan eikä kunnassa ole
avoinna olevaa siirrettävää paikkaa, joten siihen jätettiin palkkamäärärahat.
Kotihoidon tuki poistettiin päätöksen mukaisesti.
Sivistyslautakunta toteaa, että v. 2017 talousarvio perustuu tällä hetkellä tiedossa olevaan tarvittavaan henkilöstörakenteeseen. Vuoden aikana voi tulla esille asioita, mm. eläkkeelle jäämisiä, oppilas- ja lapsimäärien muutoksia, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen.
Selostus:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja oli kutsunut sivistyslautakunnan kokoukseen 22.11.2016 kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. Puheenjohtaja oli
ottanut esille sivistyslautakunnan talousarvion ja esittänyt, että asia
otetaan sivistyslautakunnan käsittelyyn lisäasiana. Sivistyslautakunta
ei ollut hyväksynyt asian ottamista käsittelyyn, koska siitä ei ollut
tullut etukäteen mitään tietoa eivätkä sivistyslautakunnan esittelijät
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eivätkä jäsenet olleet tienneet, että kokoukseen on kutsuttu asiaa varten kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja määräsivät sivistyslautakunnalle uuden kokouksen asian johdosta maanantaille 28.11. klo 14.
Kokouskutsut laitettiin sähköpostin kautta sivistyslautakunnan jäsenille
to 24.11.2016. Sivistysosaston osastopäällikön virkavapauden johdosta
esityslista lähti liikkeelle vasta perjantaina 25.11.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja on laittanut sivistyslautakunnalle perjantaina 25.11. sähköpostilla tiedoksi talousarviolukujen sisältöön vaikuttaneita asioita sekä vastauksia 22.11. kokouksessa esille tulleisiin kysymyksiin puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalon esittämien kysymysten
lukujen osalta (koskivat mm. Hetan peruskoulua ja lukiota, kirjastoa,
Peltovuoman päivähoitoa, Miessiä, päiväkodin suomenkielistä ryhmää,
kulttuuritoimea, Kilpisjärveä).
Kun toimielin on tehnyt päätöksen, sen toimeenpanoon kuuluu toimistossa
tehdä erilaisia toimenpiteitä. Talousarvion osalta tulee muuttaa kokouksessa ollut numero-osa kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Tämä
työ tehtiin sivistystoimen hallinnossa ja numero-osa saatiin sovitettua
annettuun raamiin. Lautakunnan pykälä ja sen perusteella muutettu talousarvion numero-osa ovat menneet eteenpäin kunnan hallinnossa tässä vaiheessa kunnanhallitustasolle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Päätöshistoria:
Sivistysltk 13.10.2016 114 § Talousrvion 2017 jatkokäsittely
Päätös:
Sivistyslautakunnalle ei ollut tullut taloustoimikunnalta eikä kunnanhallitukselta ohjetta tai määräystä asian jatkokäsittelyyn.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja oli pyytänyt kokoukseen kunnanjohtajan
ja hallintojohtajan. Kumpikaan ei saapunut kokoukseen, joten talousarvion käsittelyä lautakuntatasolla ei jatkettu.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus: Koska asiaan ei ole tullut uutta
tietoa taloustoimikunnasta eikä kunnanhallituksen kokouksesta, sivistyslautakunta ei jatka talousarviokeskustelua.
Selostus:
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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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Sivistysltk 29.9.2016 106 § Talousarvion 2017 jatkokäsittely
Päätös:
Keskustelun aluksi sivistyslautakunta toi esille huolena, että sivistyslautakunnan kokouksissa ei ole koskaan paikalla kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja tai kunnanjohtaja.
Sivistyslautakunta esittää liitteessä olevan investointilistan tekniselle lautakunnalle huomioitavaksi v. 2017 investointisuunnitelmassa.
Sivistyslautakunta on jo edellisessä kokouksessaan todennut, että annettuun raamiin ei päästä ilman suuria toiminnallisia muutoksia.
Sivistyslautakunnan tässä kokouksessa esittämät muutokset vaikuttavat
kunnan palvelutasoon laajasti ja näin ollen sivistyslautakunnan esittämät palvelutason keskeiset muutokset menevät kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Keskustelujen jälkeen sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle, että annettuun talousarvioraamiin 2017
pääsemiseksi kunnassa lakkautetaan seuraavat palvelut ja toiminnat
1.1.2017 alkaen:
- kirjasto 120.000,- kulttuuritoimi 66.000,- työpaja 44.000,- Hiihtomaa 37.000,- kunnan myöntämä kotihoidon lisätuki 20.000,yhteensä 287.000,Sivistyslautakunta antoi rehtori-sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä talousarvioon pieniä tarkennuksia hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja
tulojen siirtoon vuodelle 2017 tällä hetkellä tiedossa olevan hanketilanteen perusteella, jolla katetaan puuttuva 13.000,-.
Sivistyslautakunta ei halunnut tehdä muutoksia lakisääteisiin palveluihin eikä koskea pakollisiin tehtäväalueisiin, vaan kohdisti säästötoimenpiteet kunnan vapaaehtoisiin palveluihin.
Sivistyslautakunta pyrkii siirtämään vakituiset ja määräaikaiset työntekijät muihin vapautuviin ja soveltuviin tehtäviin määräaikaisuuden tai
toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen loppuun asti.
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan aiemmin antamaan talousarvioesitykseen sisältyy sivistystoimen talousarviotyöryhmässä esille tulleet ehdotukset keväältä 2016.
Sivistyslautakunta käy läpi asiakokonaisuudet, jotka toteuttamalla voidaan kyseiseen säästötavoitteeseen päästä (liite) ja antaa oman esityksensä kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Toimenpiteissä on vaihtoehLtk
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toisia malleja, joista sivistyslautakunta, kunnanhallitus- ja –valtuusto
voi tehdä poliittisen valinnan ja päätöksen.
Sivistyslautakunta päättää, että Enontekiöllä ei järjestetä ensi vuonna
kielikylpy- eikä kielipesätoimintaa eikä muitakaan uusia palveluiden lisäämisiä, koska niistä aiheutuisi kunnalle lisäkustannuksia mikä ei ole
nyt taloudellisesti mahdollista.
Sivistyslautakunta myös toteaa, että kunnalla ei ole tähän mennessäkään
ollut mahdollisuutta toteuttaa hyvin kaikkia lain vaatimia toimenpiteitä
(kuraattori- ja psykologipalvelut).
Sivistyslautakunta poistaa talousarvioesityksestään vuodelle 2017 juhlavuoden tapahtumiin varatun määrärahan 14.000,-, museon katon korjaukseen
varatun 10.000,-, Esr-emok-hankkeen omarahoitusosuudesta vähennetään
10.000,- ja Kalottikulttuurihankkeesta 2.500, joten säästettäväksi muilla liitteen mukaisilla toimenpiteillä jää 263.500,-.
Selostus:
Kunnanhallitus on palauttanut kokouksessaan 12.9.2016 § 207 sivistyslautakunnan talousarvioesityksen takaisin sivistyslautakunnalle:
”Edelleen kunnanhallitus päätti palauttaa sivistyslautakunnan talousarvioesityksen lautakunnalle ja edellyttää, että sivistyslautakunta esittää vaihtoehdon/vaihtoehdot raamiin pääsemiseksi."
Sivistyslautakunnan tulee siis antaa ehdotus 300.000,- säästöjen löytämiseksi v. 2017 talousarvioon.
Kunta on yksi organisatorinen kokonaisuus ja näin suuren säästön löytäminen yhden hallintokunnan osalta yhden vuoden aikana ei ole mahdollista
ilman suuria palveluiden järjestämiseen kohdistuvia muutoksia.
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Sivistysltk 7.9.2016 95 § Talousarvio
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle
liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivistystoimen osalta vuodelle
2017.
Sivistyslautakunta toteaa, että annettuun raamiin 4.640.000,- ei päästy,
koska toimintoja on viime vuosina lisätty ja todellisia menoja ei voida
vähentää ilman selkeitä toimintamuutoksia ja keskityksiä. Viimeksi 4.6
miljoonan kate on ollut v. 2014. Kate on vaihdellut eri vuosina suuresti
riippuen tulojen kehityksestä (tulot vaihtelevat vuosien aikana 822.600
€ – 1.050.441 €).
Sivistystoimen talousarvion todelliset menot:
v. 2014

v. 2015
v. 2016
v. 2017

5.676.882,- . Talousarvioon tuli uutena mm. työpaja, uusia
ryhmäperhepäiväkoteja ja useita hankkeita kesken vuoden ja
mm.hanketyöntekijä, erityislastentarhanopettajakuntoutusohjaaja 50%, Etsivä nuorisotyöntekijä.
5.754.725,- . Talousarvioon tuli uutena Hiihtomaa ja päiväkoti
syksystä alkaen. Kilpisjärven koulu paloi. Sm-kielinen päivähoito Peltovuomassa loppui kesken vuoden.
TA 5.790.080,TA 5.730.040,-. Katteeksi tulee 4.907.440,- eli ylitystä annettuun raamiin 267.440,-.

Mikäli kunnanhallitus ei hyväksy raamin ylittävää talousarviota sivistystoimen osalta ja toimintojen säilyttämistä nykyisellään, sivistyslautakunta pyytää yhteiskeskustelua kunnanhallituksen kanssa tavoitteista
ja vaihtoehdoista, joilla annettuun raamiin (vuosikatteeseen) päästään.
Selostus:
Enontekiön kunnanhallitus on antanut talousarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen suunnitelmakaudelle 2017 – 2019.
Sivistysosasto on pitänyt eri kokoonpanoissa useita talousarvion valmistelukokouksia, joissa on käyty yksityiskohtaisesti läpi toiminnat, virkamuutokset, mahdolliset eläkkeelle siirtymiset, toimintojen sisältöjen
muutokset jne.

Ltk

Khall

Kvalt
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Enontekiöllä ___/___ 2016

ENONTEKIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

Päivämäärä
28.11.2016

Sivu
11

Siv.ltk 132 § ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE NEUVOTTELUJAN ALOITTAMISESTA
MUONION KANSSA KIRJASTON HALLINNON JÄRJESTÄMISEN OSALTA
Päätös:
Sivistyslautakunta esittää, että kunta aloittaa neuvottelut Muonion kunnan kanssa mahdollisuudesta ostaa kirjastojohtajan palvelut Muonion kunnasta.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta esittää, että kunta aloittaa neuvottelut Muonion kunnan kanssa mahdollisuudesta ostaa kirjastojohtajan palvelut Muonion kunnasta.
Selostus:
Enontekiön kunnan kirjasto-kulttuuritoimenjohtaja jäi eläkkeelle huhtikuussa 2016. Tammikuussa 2016 tehtiin vs. kunnanjohtajan ja sivistysosaston viranhaltijoiden kesken sopimus, jolla em. viranhaltijan tehtävät kirjaston osalta jaetaan vuoden 2016 ajan siihen asti, kun päätös
viran jatkohoidosta tehdään. Vs. kunnanjohtaja erosi kunnan palveluksesta ja sopimus jäi hyväksymättä virallisesti.
Uusi kunnanjohtaja teki 30.5.päätöksen (liite), että kirjastossa oleville virkailijoille maksetaan korvaus tietyistä kirjaston toimintaan liittyvistä tehtävistä. Hallinnon osalta ei tullut päätöstä, vaikka se alkuperäisessä ehdotuksessa oli.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keväällä 2016 neuvotellut epävirallisesti Muonion kunnan sivistystoimen edustajien kanssa kirjastoyhteistyöstä. Neuvotteluissa ei löydetty toimivaa ratkaisua, koska Muoniossakin oli juuri vaihtunut kirjasto-kulttuurijohtaja ja siihen oli vaikea
heti yhdistää toisen kunnan palveluja.
Alkuvuonna kirjasto-kulttuurijohtajan lomien ajan ja huhtikuusta asti
eläkkeelle jäännin jälkeen kirjaston hallintoasioita ovat hoitaneet sekä
rehtori-sivistystoimenjohtaja että vapaa-aikatoimen sihteeri oman työnsä
ohessa ilman erillistä korvausta tai virkamääräystä, koska tehtäviä on
ollut pakko hoitaa. Talousarvioon liittyvissä suunnitelmissa ja talousarviotoimikunnan esityksessä on päätetty, että virkaa ei kokonaisuudessa
täytetä vaan yritetään löytää taloudellisesti edullisempi ratkaisu.
Kirjastolaki edellyttää, että kirjaston toiminnasta vastaa kirjastolain
mukaisesti kelpoinen henkilö.
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Sivistysltk 133 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 131, 132
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 130,133
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet
OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät

130, 133

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 tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 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 tiedoksiantopäivää 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 vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 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 asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan
tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
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