
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ke 6.8.2014 klo 14 – 16.20 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Pohto Kirkkala  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja, kävi kokouksessa §  

    94 aikana 

  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 Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

     

   

 

Asiat  84 § - 95 § 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

Taru Mäkitalo § 86 

(vain yksi ptk-tarkastaja tämän § kohdalla) 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Pohto Kirkkala  Taru Mäkitalo 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 15.8.2015 

nähtävänä     
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

 

ASIALISTA: 

- 84 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

- 85 § LUOKANOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISEN VALINTA 

- 86 § LUKION OPPILASASUNTOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 

- 87 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION LIIKUNNAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LV 

2014 – 2015 

- 88 § Ei julkinen 

- 89 § KOULUJEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LV 2014 – 2015 

- 90 § SAAMEN KIELEEN JA KULTTUURIIN TUTUSTUMINEN/ESIOPETUS 

- 91 § JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

- 92 § MUUT ASIAT 

- 93 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

- 94 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/BERIT-ELLEN JUUSO 

- 95 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 84 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Pohto Kirkka-

lan ja Taru Mäkitalon. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäpykäläksi hy-

väksyttiin Berit-Ellen Juuson virkavapaushakemus, josta tuli § 94, koko-

uksen päättymispykälän numeroksi vaihdettiin 95. 

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 16.8.2014. 

 

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 16.8.2014. 
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Ltk Khall Kvalt  
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 85 § LUOKANOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISEN VALINTA 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Hetan koulukeskuksen 1. – 2.-luokan luokan-

opettajaksi vuorotteluvapaan ajaksi ajalle 1.8. – 31.12.2014 KM Tuovi 

Ylitalon. Palkkaus OVTES:n mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta valitsee Hetan koulukeskuksen 1. – 2.-luokan luokan-

opettajaksi vuorotteluvapaan ajaksi ajalle 1.8. – 31.12.2014 KM Tuovi 

Ylitalon. 

 

Selostus: 

Hetan koulukeskuksen 1. – 2.-luokkien luokanopettaja Aila Keskitalo on 

sivistyslautakunnan myöntämällä vuorotteluvapaalla ajalla 1.8. – 

31.12.2014. 

 

Paikka on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi 27.6.2014 

klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 6 kpl. Yksi hake-

mus tuli määräajan päättymisen jälkeen. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. Liite 1.
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Ltk Khall Kvalt  
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 86 § LUKION OPPILASASUNTOJEN MYÖNTÄMISPERUSTE 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo jääväsi itsensä tämän pykälän 

ajaksi (hallintolaki § 28, 1. kohta). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan 

toimi Taru Mäkitalo.  

 

Sivistyslautakunta toteaa, että opiskelija-asunnot ovat ensisijaisesti 

muista kunnista ja Kilpisjärveltä tulevia varten.  

 

Sivistyslautakunta päättää, että opiskelija-asunnon voi saada, jos muis-

ta kunnista ja Kilpisjärveltä ei ole tarpeeksi tulijoita ja huoneita on 

vapaana. Mikäli omalta paikkakunnalta on useita asuntoa tarvitsevia, 

asumisoikeus myönnetään kodin ja koulun välisen kilometrimäärän mukaan. 

Jos kotimatka on yhtä pitkä ja paikkoja ei ole kaikille, asunnon saamis-

järjestys määräytyy yläkoulun/lukion koulumenestyksen perusteella. 

 

Tämän pykälän aikana ei ollut toista pöytäkirjantarkastajaa, koska ltk 

ei sitä epähuomiossa valinnut. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että paikkakunnalla asuvilla lukion opiske-

lijoilla on mahdollisuus asua opiskelija-asunnossa mikäli kotimatkaan 

kuluva aika on pitkä (esim. Maunu, Kilpisjärvi). Muussa tapauksessa 

opiskelija-asunnon voi saada, jos muualta kuin Enontekiön alueelta ei 

ole tarpeeksi tulijoita ja huoneita on vapaana. 

 

Mikäli omalta paikkakunnalta on useita asuntoa tarvitsevia, asumisoikeus 

myönnetään yläkoulun/lukion koulumenestyksen perusteella. 

 

Jos muista kunnista tulevia ei ole tulossa opiskelija-asuntoihin, asun-

non vuokrasopimus katkaistaan. 

 

Selostus: 

Koulutoimella on vuokralla kunnalta kaksi rivitaloasuntoa Norjan tien 

varrelta. Poikien rivitaloasunnossa on kaksi makuuhuonetta, olohuone, 

keittiö ja sauna. Tyttöjen asunnossa on kolme makuuhuonetta, olohuone, 

keittiö ja sauna. Vuokrat masketaan lukion määrärahoista. Vuokra on mo-

lemmissa asunnoissa yli 500,-/kk. Kunta on halunnut tarjota ilmaisen 

asumisen niille lukiolaisille, jotka tulevat kunnan ulkopuolelta. Tätä 

on pidetty tärkeänä etuna, joka houkuttelisi osaltaan tulemaan opiskele-

maan erälukioon. 

 

Viime lukuvuonna opiskelija-asunnoissa oli yksi muualta muuttanut. Yksi 

tyttö oli Kilpisjärveltä, koska sieltä käsin ei ole mahdollista käydä 

lukiossa päivittäin. Yksi poika oli Mannelasta, koska sinnekin matka on 

pitkä ja asunto oli muuten tyhjä, kun kaksi tulossa ollutta poikaa perui 

tulonsa. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 6.8.2014 6 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Tänä lukuvuonna on lukioon tulossa kaksi Enontekiön ulkopuolelta ja ai-

nakin toinen tarvitsee asunnon. Tyttöjen asuntoon jää siis ainakin kaksi 

huonetta vapaaksi paikkakuntalaisia varten, kun koko asunnon vuokra kui-

tenkin joudutaan maksamaan.  

 

Enontekiöltä on yksi tyttö Peltovuomasta ilmoittanut olevansa halukas 

tulemaan opiskelija-asuntoon, koska päivittäinen koulumatka vie aikaa ja 

iltaopiskelu ja lukioon mahdolliset liittyvät iltakurssit ovat kotoa kä-

sin vaikeasti saavutettavissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 6.8.2014 7 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 87 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION LIIKUNNAN OPETUKSEN 

JÄRJESTÄMINEN LV 2014 – 2015 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen ja lukion yhteiseksi tun-

tiopettajaksi (liikunta, terveystieto) LitYo Joni Oksasen. LitYo Joni 

Oksasen työsuhde perusopetuksen ja lukion yhteisenä tuntiopettajana 

(liikunta, terveystieto) on hänen omasta toivomuksestaan ajalle 8.8. – 

31.12.2014 (lähtee opiskeluvaihtoon vuoden vaihteessa).  

 

Tehtävään valitun on toimitettava ennen viran vastaanottoa nähtäville 

lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen ja lukion yhteiseksi tun-

tiopettajaksi (liikunta, terveystieto) LitYo Joni Oksasen. LitYo Joni 

Oksasen työsuhde perusopetuksen ja lukion yhteisenä tuntiopettajana 

(liikunta, terveystieto) on hänen omasta toivomuksestaan ajalle 8.8. – 

31.12.2014 (lähtee opiskeluvaihtoon vuoden vaihteessa). Tehtävään vali-

tun on toimitettava nähtäville lasten ja nuorten parissa työskentelevil-

tä vaadittava rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:in mukaan.  

 

 

Selostus: 

Perusopetuksen ja lukion yhteisen tuntiopettajan paikka (liikunta ja 

terveystieto) oli keväällä haettavana, mutta valituksi tullut ja va-

rasijoille valitut peruivat tulonsa. Sivistyslautakunta antoi rehtori-

sivistystoimenjohtajalle valtuudet järjestää tehtävä kesän aikana. 

 

Avoinna ollutta luokanopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuutta haki 

liikuntatieteitä opiskeleva liikunnanohjaaja Joni Oksanen. Hän lupautui 

tulemaan liikunnan tuntiopettajaksi syyslukukauden ajaksi.  
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Sivistysltk 88 EI-julkinen 
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Sivistysltk 89 § KOULUJEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LV 2014 – 

2015 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitellut järjeste-

lyt. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi. 

 

Selostus: 

Hetan peruskoulussa on kolme henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa ja 

yksi, joka on erityisesti yhden luokan ohjaajana useamman oppilaan osal-

ta. Ohjaajia on alkavana lukuvuonna yksi vähemmän kuin edellisenä luku-

vuotena. Ohjaustehtävien lisäksi koulunkäynninohjaajien tehtäviin kuuluu 

opetukseen ja ohjaukseen liittyvää valmistelutyötä mm. materiaalien 

osalta, välitunneilla mukana olo sekä kuljetusoppilaiden valvonta. 

 

Keväällä 2014 sovittiin, että tehtävien selkeämmän järjestelyn ja tehok-

kuuden vuoksi pyritään iltapäivätoiminnan järjestäminen hoitamaan muun 

kuin koulutoimen puolesta. Keskustelujen perusteella selvitettiin vapaa-

aikatoimen kanssa mahdollisuutta järjestää yhteistyössä iltapäivätoimin-

nan toteutus, jolloin koulutoimi ostaa iltapäivätoiminnan palvelut va-

paa-aikatoimelta sovittujen tuntien mukaisesti (tuntimäärä jonkin verran 

vaihtelee jaksoittain). 

 

Kilpisjärven koululle ei palkattu koulunkäynninohjaajaa lukuvuodeksi 

2014 – 2015, koska siellä ei ole erityisopetukseen siirrettyjä oppilai-

ta. Iltapäivätoiminnan tarve pyritään järjestämään yhteistyössä jonkin 

ulkopuolisen tahon kanssa tai koulun nykyisen henkilökunnan toimesta 

tarvittavien tuntien osalta. 

 

Karesuvannon ja Peltovuoman koulujen iltapäivätoiminnasta vastaavat 

toistaiseksi valitut koulunkäynninohjaajat. 
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Siv.ltk 90 § SAAMEN KIELEEN JA KULTTUURIIN TUTUSTUMINEN/ESIOPETUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että kaikilla kouluilla, joilla esikoulu-

laisten huoltajat ovat ilmoittaneet kiinnostuneisuutta saamen kielen ja 

kulttuurin opetukseen jo esikoulun puolella, järjestetään ao opetusta 1 

– 2 tuntia viikossa koulun opettajaresurssien mukaan. Kustannusvaikutus 

syyslukukauden osalta on n. 5.000,-. 

 

AVI:n kanssa neuvotellaan mahdollisesta valtionavustuksesta. 

 

 

Selostus: 

 

Lukuvuoden 2013 – 2014 aikana tuli esille, että esiopetukseen osallistu-

ville olisi tarvetta järjestää mahdollisuus tutustua saamen kieleen ja 

kulttuuriin. Asiasta keskusteltiin opettajien kokouksessa ja saamen kie-

len opettajien kanssa. Osa saamen kielen opettajista on kiinnostunut 

kouluttautumaan kielikylpyopetukseen. Koulutus alkaa saamelaiskäräjien 

järjestämänä syksyn aikana. Saamelaisalueen kuntien yhteistä hankerahaa, 

Osaava-hanke, jota Enontekiön koulutoimi hallinnoi, käytetään osittain 

koulutuksesta aiheutuvien kulujen maksamiseen. 

 

Tulevien esikouluoppilaiden vanhemmille laitettiin kesän alussa kysely, 

jossa tiedusteltiin onko oppilas kiinnostunut osallistumaan ”kielikylpy-

mäiseen” opetukseen. Kymmenen huoltajaa ilmoitti toivovansa kielen ja 

kulttuurin opetusta; 6 Hetassa, 2 Kilpisjärvellä ja 2 Peltovuomassa (ky-

selyjä laitettiin 12 kpl).  
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Sivistysltk 91 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan jäsenet toivat esille koulutyön suunnittelun tärkey-

den ajoissa ennen uuden lukuvuoden alkua. Sivistyslautakunta päätti kes-

kustelujen jälkeen, että kuluvan lukuvuoden aikana selvitetään apulais-

johtajien ja apulaisrehtorinimitysten osalta määräaikaisuuk-

sia/kierrätyksiä.  
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Sivistysltk 92 § MUUT ASIAT 

 

Ei ollut muita asioita. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 93 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta keskusteli pitkään kansalaisopiston tilanteesta ja 

lisälaskusta. Sivistyslautakunta päätti, että kansalaisopistoasiaan pa-

lataan, kun lisälaskuselvitys on tehty. Tällä hetkellä Kittilästä ei ole 

pyynnöistä huolimatta saatu tarvittavia tietoja. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Revontuli-Opiston jaoston pöytäkirja 13.5.2014.  
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Sivistysltk 94 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/BERIT-ELLEN JUUSO 

 

Päätös:  

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä kävi pykälän käsittelyn aluksi kertomassa kun-

nan yleisestä linjanvedosta virkavapauksien suhteen ja poistui kokouk-

sesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Sivistyslautakunta myönsi lehtori Berit-Ellen Juusolle hänen hakemuksen-

sa mukaisen palkattoman virkavapauden ajalle 1.9. – 14.10.2014 ja 12.1. 

– 25.1.2015 ja palkallisen ajalle 15.9. – 3.10.2014 ja 26.1. – 

13.2.2015.  

 

Palkallisen virkavapauden ehtona on, että opinnot saadaan suoritettua 

valmiiksi virkavapaushakemuksessa mainitussa ajassa ja hakija sitoutuu 

tekemään tarvittaessa erityisopettajan tehtäviä kelpoisuuden saavutettu-

aan. Sivistyslautakunta myönsi palkallisen virkavapauden, koska laki 

velvoittaa antamaan erityisopetusta kaikissa kieliryhmissä ja tällä het-

kellä Enontekiöllä ei ole saamenkielistä erityisopettajaa, joten sellai-

selle on selkeä tarve kunnan koulutoimessa. 

 

Sivistyslautakunta päätti, että tämä, kuten muutkin harkinnanvaraiset 

virkavapaudet, päätetään yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti ottaen huo-

mioon työnantajan tarpeen ja hyödyn lisäkoulutuksille.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 6.8.2014 15 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 95 § 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 oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 91, 92, 93 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95 

 

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 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95 

 

 

 

 

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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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: 

 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

faksi 010 364 2995, sähköposti rovaniemi.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. 
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