
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 11.12.2012 klo 15.30 – 18.15 

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla  Seppo Alatörmänen pj 

olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj 

  Karri Angeli 

  Lauri Orava 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Tytti Valkeapää 

  Miliza Kimmel  

  Mika Vaari vj 

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Jaakko Alamattila khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

 

Asiat  150 § - 172 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Jyri Hautamäki  Mika Vaari 

   

 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 21.12.2012 

nähtävänä    
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 150 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

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 21.12.2012. 

 

Päätös: 

 

Kokouksen aluksi sivistyslautakunta kiitti lautakunnan puheenjohtajana 

tehtävänsä jättävää Seppo Alatörmästä ja luovutti muistolahjan. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Jäsen Miliza Kimmel on 

siirtynyt sivistyslautakunnan alaiseksi työntekijäksi, joten häntä ei 

voitu enää kutsua kokoukseen. 

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyri Hautamäen ja 

Mika Vaarin. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kahden pykälän li-

säyksellä: koiralatu ja liikunnanohjaajan määräaikaisen tehtävän haetta-

vaksi julistaminen. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 151 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET JAKO 

 

Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien 

kyläyhdistysten haettavana on ollut 31.11.2012 mennessä liikuntatoimen 

kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja 

liikuntatilavuokriin yht. 4650 €(sis. 2000 € siirtona perusavus- 

tuksista). Jakamatta jäi 600,00€ kyläyhdistyksille ja liikuntajärjes-

töille 1683,80 €. 

 

Liikuntajärjestöt 

Hetan Latu Ry.    494,40 € 

(Ohjaaja palkkiot vesijumpasta ja muumi-hiihtotapahtuman) 

 

Kyläyhdistykset 

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry  870,00 € 

(Lumikengät 3pkl ja säädettävät lumikävelysauvat 6kpl) 

 

Ehdotus (vts): 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

 

Liikuntajärjestöt 

Hetan Latu Ry.    461,00 €  

  

Kyläyhdistykset 

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry  500,00 €  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 152 § § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 

 

Viimeinen hakupäivä on 30.11.2012, josta on jäänyt jakamatta 400 €. 

 

Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis-

tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille, sekä nuorten itsensä 

järjestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä 

tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. 

 

Perusavustukset: 

Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 

nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 

toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. 

 

Kohdeavustukset: 

Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 

aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei-

hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin-

taa. 

Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin. 

 

Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet: 

 

kohdeavustukset 

MLL Enontekiön paikallisyhdistys  544,38 € 

(leikkivälineitä mm. liukumäki ja kolmipyörä) 

 

Ehdotus (vts): 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

MLL Enontekiön paikallisyhdistys  400,00 € 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 153 § YHTEISPOHJOISMAISEN KIRJASTOAUTON SOPIMUS   

 

Enontekiön kunnan kirjastoautopalvelut on järjestetty vuodesta 1979 al-

kaen yhteistyössä Kiirunan, Kautokeinon ja Muonion kuntien kanssa. Enon-

tekiöläiset käyttävät aktiivisesti kirjastoautopalveluita: vuonna 2011 

yhteensä 32,96 % lainoista tehtiin kirjastoautosta Lapin keskiarvon ol-

lessa 15,76 % ja koko maan 7,78 %.  Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 

yhteispohjoismaista kirjastoautotoimintaa vuosittain haettavalla, har-

kinnanvaraisella avustuksella niin, että kirjastoautotoiminta on ollut 

osakaskunnille hyvin edullista.  

Ajossa on nyt toinen kirjastoauto, ja ensi vuonna OKM:n rahoitusohjel-

maan ja Enontekiön kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy uuden kir-

jastoauton hankinta. 

 

Kirjastoautotoiminnasta tehtyä sopimusta ollaan uusimassa, kun Kiirunan 

kunta ilmoitti kirjeellään 23.11.2011 kirjastoauton yhteistyösopimuksen 

irtisanomisesta vuoden 2012 lopussa. Autoyhteistyöstä on neuvoteltu use-

aan otteeseen Kiirunan ja Pajalan kunnan edustajien kanssa tuloksetta. 

Muonion kunnassa on valmisteltu uusi sopimus, joka tulisi voimaan ensi 

vuoden alusta. Sopimusluonnoksen mukaan yhteistyötä jatkavat Enontekiön, 

Kautokeinon ja Muonion kunnat tavoitteena turvata kirjastopalvelut ja 

huolehtia tarvittaessa myös muista toiminnan yhteyteen sopivista tehtä-

vistä. 

 

Toimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteispohjoismaisen kirjastoauton joh-

tokunta (aiemmin hoitotoimikunta), johon kukin kunta nimeää kaksi edus-

tajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Johtokunta valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunnittain aakkosjär-

jestyksessä. Varapuheenjohtajuutta seuraa uutena toimikautena puheenjoh-

tajuus.  

Muonion kunta toimii isäntäkuntana, ja toiminta kuuluu Muonion sivistys-

lautakunnan alaisuuteen. 

 

Sopimusluonnoksen mukaan kirjastoauton hankinnasta ja sen toiminnasta 

aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken seuraavasti: 

– Muonio 45 % 

– Enontekiö 35 % 

– Kautokeino 20 %. 

Prosenttiosuuksissa on otettu huomioon mm. arvioidut lainamäärät sekä 

kunnan alueella ajettavat kilometrit ja käytetty aika. Enontekiön osalta 

prosenttiosuus nousee 5 %:lla (aiemmin 30 %) ja Muonion osalta 10 %:lla 

(aiemmin 35 %). Kautokeinon osuus pysyy ennallaan. 

Kukin kunta hankkii itse kirjastoautoon sijoitettavan kirjastoaineiston. 

 

Yhteispohjoismaisen kirjastoauton hoitotoimikunta on kokouksessaan 

3.10.2012 esittänyt sopimuksen hyväksymistä. Muonion kunnanhallitus on 

käsitellyt sopimusluonnoksen kokouksessaan 5.11. ja Muonion kunnanval-

tuusto 12.11. Molemmat hyväksyivät sopimusluonnoksen muutoksitta. 

 

Sopimusluonnos on liitteenä suomeksi ja pohjoissaameksi. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Ehdotus (ki-ku): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle, että se hyväksyy uuden sopimuksen Enontekiön, Kautokeinon ja 

Muonion kuntien yhteisestä kirjastoautotoiminnasta. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 154 § ATERIAHINTAMUUTOKSET KESKUSKEITTIÖLLÄ  

 
Edellisen kerran ateriahintoja on tarkistettu syyskuussa 2011. Ate-

riahintoja esitetään korotettavaksi 4 % 1.1.2013 alkaen. Ateriahinnat on 

nähtävillä liitteinä, avopalveluasiakkaat ja henkilökunnan ateriahinnat. 

Hinnankorotuksen perusteena ovat kohonneet elintarvikekustannukset, rah-

tien, palkkojen ja muiden yleisten kustannusten nouseminen.  

Henkilökunnan ateriahintoihin vaikuttaa myös suunniteltu arvonlisäveron 

muutos. Ateriapalvelujen osalta arvonlisävero nousee prosenttiyksiköllä 

eli 14 %:n, mikäli eduskunta hyväksyy esityksen.  

 

Esitys (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt hinnanmuutokset 1.1.2013 alkaen 

(liite).  

 
Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi esitetyt hinnanmuutokset oheisen korjatun 

liitteen mukaisesti 1.1.2013 alkaen (liite). 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
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Sivistysltk § 155 PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN SAAMEN KIELEN 

LEHTORIN VIRANSIJAISUUS 

 

 

Sivistysltk 144 § Perusopetuksen ja lukion yhteisen saamen kielen lehto-

rin viransijaisuus 

 

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 10.10.2012 § 134 perusopetuk-

sen ja lukion yhteisen saamen kielen lehtorin, Berit-Ellen Juuson, vir-

kavapaushakemusta. Lautakunta myönsi virkavapauden ja esitti kunnanhal-

litukselle, että virkavapauden ajaksi, 28.11.2012 – 1.6.2013, saadaan 

täyttölupa sijaista varten. Kunnanhallitus ei ole ehtinyt käsitellä 

täyttölupa-asiaa. Asian kiireellisyyden johdosta, ja koska kyseessä on 

pysyvä virka, johon saadaan saamenkielisen opetuksen perusteella valti-

onavustus, rehtori-sivistystoimenjohtaja laittoi viransijaisuuden haet-

tavaksi MOL:in sivuille. 

 

Viransijaisuuden hakuaika päättyy 26.10.2012 klo 15.00 mennessä. 

 

Koska hakuaika ei ole päättynyt kokouksen asialistojen postitukseen men-

nessä, ehdotus annetaan vasta kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Koska hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta, viran hakuaikaa 

jatketaan. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

----- 

Sivistysltk 155 §  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä ei tullut yhtään hakemusta. 

 

Sivistyslautakunta valtuutti rehtori-sivistystoimenjohtajan järjestämään 

tuntien opetuksen koulun sisäisesti ja tarvittaessa palkkaamaan sivutoi-

misen opettajan. Mikäli joku ilmoittautuu olevansa käytettävissä sijai-

suuden hoitajana, sivistyslautakunta valtuuttaa rehtori-

sivistystoimenjohtajan tekemään valinnasta päätöksen. 
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Sivistysltk 156 § LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN 

KOULUTUSSUUNNITTELIJA/APULAISREHTORI/SODANKYLÄN ALUEVASTAAVAN VIRKAA 

 

Kittilän kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 14.8.2012 Revontuli-

Opiston rehtoriksi Pasi Tannisen. Tannisen siirtyessä rehtoriksi opis-

tossa vapautui koulutussuunnittelija/apulaisrehtori/Sodankylän aluevas-

taavan virka. Revontuli-Opiston jaosto pyytää sivistyslautakunnilta nä-

kemyksiä viran täyttämisestä ja siitä, mihin toimipaikkaan tämä viran-

haltija sijoitetaan. Viranhaltija tekee sijoituspaikastaan riippumatta 

suunnittelua koko opistoalueella ja vastaa mm. opiston hankesuunnitte-

lusta, hanketoiminnasta ja tiedottamisesta. 

 

Nykyisen rehtorin, Pasi Tannisen, lausuntopyynnön saatekirjeen mukaan 

kyseinen henkilö kävisi viikottain Kittilässä ja tarpeen mukaan myös 

Enontekiöllä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Enontekiön sivistyslautakunta hyväksyy, että avoimeksi tulleen koulutus-

suunnittelija/apulaisrehtori/Sodankylän aluevastaavan viran päätoimi-

paikkana säilyy Sodankylä. 

 

Enontekiön sivistyslautakunta edellyttää, että viranhaltijan virkavel-

vollisuuksiin lisätään säännölliset käynnit Enontekiöllä vähintään ker-

ran kuukaudessa opiston alueellisen yhtenäisyyden ja yhteisen suunnitte-

lun lisäämiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 157 § LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN SODANKYLÄN TEKSTIILITYÖN 

OPETTAJAN VIRKAA 

 

Revontuli-Opiston Sodankylän tekstiilityön opettaja Marja-Leena Korkalo 

jää eläkkeelle 1.2.2013 alkaen. Revontuli-Opistoa koskevan sopimuksen 

mukaan perustettavista uusista viroista ja toimista pyydetään sopimus-

kuntien lausunto. 

 

Revontuli-Opiston jaosto pyytää Sodankylän ja Enontekiön sivistyslauta-

kunnilta lausunnot koskien Revontuli-Opiston tekstiilityön opettajan vi-

ran täyttöä. Lähinnä jaosto haluaa kuulla sivistyslautakuntien näkemystä 

siitä, jatketaanko virkaa edelleen tekstiilityön opettajan virkana vai 

onko Sodankylässä tarve muuttaa tätä virkaa jonkin toisen aineen tai ai-

neyhdistelmän viraksi. 

 

Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tannisen saatteen mukaan tekstiilityön 

opettajan opetusvelvollisuus on ollut vuosittain 580 tuntia tekstiili-

töitä (pääasiassa kudontaa ja huovutusta) ja muun työn osuus on ollut 

350 tuntia vuodessa. 

 

Tällä hetkellä Revontuli-Opistossa toimii viisi päätoimista opettajaa: 

Enontekiöllä musiikin/suunnittelijaopettaja, Kittilässä musiikin opetta-

ja ja tekstiilityön opettaja, Sodankylässä musiikin opettaja ja tekstii-

lityön opettaja. Rehtori Tannisen saatekirjeen mukaan olisi hyvä harkita 

ratkaisua, että uusi opettajan virka Sodankylässä olisi eri aihealueelta 

kuin tekstiilityöstä, koska Kittilässä on jo ko aineen virka. Näin opis-

tossa olisi päätoimisia opettajia kolmelta eri ainealueelta ja sitä 

kautta osaaminen laajenisi. Mahdollisina ainevaihtoehtoina rehtori esit-

tää uuden opettajan osalta esimerkiksi kädentaitojen ja kuvataiteen ai-

neyhdistelmää tai tanssin- ja liikunnan aineyhdistelmää. Tekstiilityötä 

voitaisiin Sodankylässä jatkossa järjestää tuntiopettajien voimin ja 

tekstiilityön opetuksen kehittämistä koordinoisi opiston päätoiminen 

tekstiilityön opettaja. 

 

Kansalaisopiston opettajan tehtäväkohtainen palkka (ilman lisiä) on 

OVTES:in mukaan 2.411,43, jos opettajalla on opettajan koulutus ja ylem-

pi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

Vuositasolla tämä tekee sotumenojen kanssa n. 36.000 €. Sivutoimisen 

tuntiopettajan palkka sotumenoineen on n. 30,-/tunti. Päätoimisen opet-

tajan opetusvelvollisuus on 580 tuntia. Muu aika, 350 tuntia, on muuta 

työtä esim. opinto-ohjelman suunnittelua, kevätnäyttelyn järjestämistä 

jne. Jos tuo opetusvelvollisuus 580 tuntia tehtäisiin sivutoimisen tun-

tiopettajan työnä, palkkamenot olisivat n. 17.400 €. Jos muun työn osuus 

teetätettäisiin sivutoimisella, olisi siitä palkkamenot n. 13.000 € eli 

yhteensä noin sama kuin viranhaltijan palkkamenot.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää Revontuli-Opiston jaostolle, että se arvioi, 

onko muuta työtä, 350 tuntia, sellainen osa, jota tarvitaan jatkossakin, 

vai siirretäänkö se määräraha sivutoimisten opettajien opetustunteihin, 
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jolloin opiston opetustuntimääriä voitaisiin nostaa. Tällöin nyt vapau-

tuva opettajan virka jätettäisiin täyttämättä ja tarpeen mukaan lisät-

täisiin eri alojen tuntien opetusta sivutoimisten tuntiopettajien toi-

mesta. 

 

Tällä hetkellä suunnittelutehtävissä on opiston piirissä rehtori, apu-

laisrehtori, tekstiilityön suunnittelijaopettaja ja musiikin suunnitte-

lijaopettaja. Suunnittelua tekevät myös kaksi muuta musiikinopettajaa ja 

osin myös toimistosihteerit joka kunnassa, joten Enontekiön sivistyslau-

takunnan mielestä henkilöstön suunnittelu- ja opetustuntiresurssin jakoa 

voisi miettiä uudelleen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 11.12.2012 12 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 158 § KOULUJEN TYÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy 

koulujen työsuunnitelmat (§ 54, kohta 3). Työsuunnitelman hyväksymisen 

myötä sivistyslautakunta hyväksyy myös opettajien lukuvuosittaiset pal-

kat, koska tunnit määräytyvät työsuunnitelman mukaisesti.  

 

Liitteenä ovat Kilpisjärven, Karesuvannon, Peltovuoman, Hetan yhtenäisen 

peruskoulun ja Enontekiön Erälukion työsuunnitelmat. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulujen (Kilpisjärvi, Ka-

resuvanto, Peltovuoma, Hetan yhtenäinen peruskoulu, Enontekiön Erälukio) 

työsuunnitelmat lv. 2012 – 2013 ajaksi ja opettajien palkat niiden pe-

rusteella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 159 § PERUSOPETUKSEN YLÄLUOKKIEN OHJAUKSEN 

OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaa sivistyslautakunta hyväksyy kun-

nallisen opetussuunnitelman ja koulun opetussuunnitelman(§ 54, kohdat 1 

ja 2).  

 

Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täyden-

nykset astuivat voimaan 1.8.2011. Muutokset ja täydennykset koskivat en-

nen kaikkea oppimisen ja koulunkäynnin tukea (mm ns. kolmiportainen tu-

ki), mutta tekstiin kirjattiin myös muutoksia esimerkiksi ohjauksen 

osalta. 

 

Enontekiöllä ei ole tehty uudistuksen vaatimia kirjauksia ohjauksen 

osalta. Lehtori Annukka Näkkälä on opinto-ohjaajan opintoihin liittyen 

tehnyt kehittämistehtävänään Hetan yhtenäisen peruskoulun yläluokkien 

ohjauksen opetussuunnitelman vuoden 2011 muutosten mukaiseksi. Kilpis-

järven koululla on myös yläluokkia. Tässä pykälässä hyväksyttävänä oleva 

ohjauksen opetussuunnitelma on koulukohtainen, mutta sitä voi käyttää 

soveltuvilta osin myös Kilpisjärven koululla.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Hetan yhtenäisen peruskou-

lun yläluokkien ohjauksen opetussuunnitelman osaksi Enontekiön perusope-

tuksen opetussuunnitelmaa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 160 § TOUHULAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

Touhulan perhepäivähoitajan toimi 2.1.2013 alkaen toistaiseksi voimassa 

olevana on ollut haettavana MOL:n sivuilla, kunnan ilmoitustauluilla ja 

Enontekiön sanomissa. Hakuaika päättyi 21.11.2012 klo 15. Hakemuksia tu-

li määräaikaan mennessä kaksi(2). Hakijoista toisella on toimen vaatima 

kelpoisuus. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Touhulan perhepäivähoitajaksi 2.1.2013 alka-

en Niina Keskitalon. Keskitalo on suorittanut perhepäivähoitajan ammat-

titutkinnon 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 161 § VEKKULAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TYÖJÄRJESTELYT 

 

Vekkulan perhepäivähoitajan toimi ajalle 3.12.2012-31.12.2013 on ollut 

haettavana MOL:n sivuilla, kunnan ilmoitustauluilla ja Enontekiön sano-

missa. Hakuaika päättyi 21.11.2012 klo 15. Hakemuksia tuli määräaikaan 

mennessä neljä(4). Paikan auki julistamisen jälkeen ilmeni, että kunnan 

vakituinen työntekijä olisi kiinnostunut työnkierrosta kyseiseen määrä-

aikaiseen tehtävään. Hän tiedusteli mahdollisuutta toimen täyttämiseen 

sisäisenä siirtona työnkierron periaatteita noudattaen, ja varhaiskasva-

tuksen ohjaaja selvitti, että määräaikaisen toimen julistaminen ulkoi-

sesti haettavaksi ei ole este työnkiertosopimuksen laatimiselle.  

 

Työnkierto/henkilönkierto tarkoittaa työntekijän/viranhaltijan vapaaeh-

toista, määräaikaista työskentelyä toisessa tehtävässä. Työnkierto on 

osa henkilöstön osaamisen ja työyhteisön kehittämistä. Se mahdollistaa 

ns. hiljaisen tiedon siirtymistä. Onnistunut työnkierto parantaa mm. 

henkilöstön motivaatiota, lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin ja 

hahmottaa omaa osaamistaan. Työnkierto voidaan toteuttaa vaihtopari-

periaatteella tai lisäksi voidaan hyödyntää sijaisuuksia tai määräaikai-

sia tehtäviä. Työnkierto kunnan sisällä on tarkoitettu kunnan vakinai-

selle henkilöstölle. Vaikka työnkierrossa oleva on toisen työnantajan 

ohjauksessa, säilyy palvelussuhde omaan työnantajaan. Työnkierrossa voi-

daan joustaa pätevyysvaatimuksissa. Työnkierron organisoiminen on esi-

miesten vastuulla. Työnkierrosta tehdään aina kirjallinen sopimus.  

 

Vekkulan määräaikainen toimi jätetään täyttämättä. Työjärjestelyt hoide-

taan 1.12.2012-30.11.2013 tehdyllä työnkiertosopimuksella, joka on laa-

dittu päivähoidon ja kotipalvelun esimiesten kesken. Lähihoitaja Mira 

Alatalo siirtyy työnkiertosopimuksella Vekkulan perhepäivähoitajan teh-

täviin.  

 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta toteaa, että Vekkulan perhepäivähoitajan toimi jäte-

tään täyttämättä, ja työjärjestelyt hoidetaan Enontekiön kunnassa voi-

massa olevan työnkierron sopimuksella siten, että lähihoitaja Mira Ala-

talo siirtyy Vekkulan perhepäivähoitajan tehtävään ajalle 1.12.2012 – 

30.11.2013. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 162 § VEKKULAN JA VILPERTIN YHTEISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Vekkulan ja Vilpertin yhteisen perhepäivähoitajan toimi ajalle 2.1.-

31.7.2013 on ollut haettavana MOL:n sivuilla, kunnan ilmoitustauluilla 

ja Enontekiön sanomissa. Hakuaika päättyi 21.11.2012 klo 15. Hakemuksia 

tuli määräaikaan mennessä kolme(3). 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Vekkulan ja Vilpertin yhteisen perhepäivä-

hoitajan toimeen Pirjo Huttusen ajalle 2.1. – 31.7.2013. Huttusella on 

tehtävään soveltuva päiväkotiapulaisen koulutus ja pitkä työkokemus 

alalta.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 163 § TOIMENKUVAN HYVÄKSYMINEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA-

KUNTOUTUSOHJAAJA 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 45 § kohta 6 mukaan sivistyslautakunta 

päättää alaisensa henkilöstön toimenkuvauksista. Erityislastentarhan-

opettaja-kuntoutusohjaajan toimenkuvaan kuuluu: 

 

- Päivähoidon ja muun varhaiskasvatuksen kiertävän erityislastentar-

hanopettajan tehtävät  

- Sosiaalitoimen kuntoutusohjaajan tehtävät lapsen kotona ja arkiym-

päristössä yhteistyössä vanhempien, läheisten ja muun kuntoutusver-

koston kanssa. 

 

Toimenkuva päivähoidossa: 

 

Työalueena on koko Enontekiön kunnan päivähoito. Erityislastentarhan-

opettaja auttaa ja tukee henkilökuntaa ja vanhempia kasvatuksessa ja 

opetuksessa sekä lapsia kehityksessä ja oppimisessa ilmenevien erilais-

ten pulmien, viiveiden tai poikkeavuuksien osalta. Erityislastentarhan-

opettaja selvittää ja organisoi tukitoimia eri verkostojen (esim. neuvo-

la, LKS, Kolpene) kanssa ja vastaa lasten erityispedagogisen toiminnan 

suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.  

 

Toimenkuva sosiaalitoimessa: 

 

Kuntoutusohjaajan tehtäviin kuuluu kotikuntoutuksen ohjaus kotikäynneil-

lä, vastaanottotoiminnalla ja ryhmätoiminnoilla. Kuntoutusohjaaja osal-

listuu alansa asiantuntijana kuntoutusta koskevaan palvelusuunnitteluun 

ja verkostotyöhön, sekä osallistuu lasten olosuhteiden selvittämiseen, 

mikäli se nähdään sosiaalitoimessa tarpeelliseksi. 

 

Ehdotus (Varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan toimenkuvan esityksen mukaisesti. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 164 § TÄYTTÖLUPA/ MIESSIN LASTENHOITAJA 

 

Hetan saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä on tällä hetkellä 

kirjoilla seitsemän lasta. Oletettavissa on, että tulevan kevään aikana 

lapsimäärä nousee 2-3 lapsella. Yhdellä lapsista on säännöllinen vuoro-

hoitotarve, ja hänen hoitoaikansa painottuvat iltaan ja viikonloppuun. 

Tällöin yksi hoitaja on vain käytettävissä aamuvuoroon, mutta useana aa-

muna lapsia tulee hoitoon enemmän kuin asetuksen yhdelle hoitajalle sal-

lima neljä lasta, ja viikonloppuna työskentelevän hoitajan on pidettävä 

viikkoleponsa arkiviikon aikana. Miessin toiminnan sujuvuuden vuoksi 

tarvitaan kolmas hoitaja, joka on huomioitu talousarviosuunnittelussa. 

Tarve kolmannelle hoitajalle on 31.5. saakka, jolloin suurin osa hoito-

lapsista jää kesäksi pois. Syksyn osalta tilannetta voidaan arvioida 

huhtikuun ensi kauden hoitopaikkahaun jälkeen.  

 

Päivähoitoasetuksen 8 §:n mukaan erityisistä syistä ja huomioon ottaen 

paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enin-

tään kahtatoista lasta. Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti 

useampaa lasta kuin 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä hoitajalla ol-

la vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 

annetun asetuksen 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa Miessin lasten-

hoitajan toimelle ajalle 1.2. - 31.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena 

on lapsimäärän vaihtelevuus ja ennakoimattomuus. Kelpoisuusvaatimukset 

määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Palkkaus 

määräytyy KVTES:n mukaan. Erityisvaatimuksena on äidinkielen omainen 

saamen kielen taito ja hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus. Valitun on en-

nen toimen vastaanottamista esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosre-

kisteriote. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 11.12.2012 19 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 165 § SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN BSC-KORTTIEN 

HYVÄKSYMINEN v. 2013 
 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt lautakuntatason BSC-kortin talousarvion 

valmistelun yhteydessä. 

 

BSC-kortit tulee tehdä myös tulosyksikkötasolla, josta ne edelleen voi-

daan johtaa viranhaltijatasolle asti. 

 

Sivistysosasto on valmistellut BSC-tuloskortit tulosyksikkötasoittan tu-

kipalveluille, liikunta- ja nuorisotoimelle, kirjasto- ja kulttuuritoi-

melle, varhaiskasvatukselle ja koulutoimelle (LIITTEET).  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat tulosyksikköjen BSC-kortit 

vuodelle 2013. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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EI JULKINEN (L viranomaistoiminnan julkisuudesta § 24, kohta 25) 

 

Sivistysltk 166 §  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 11.12.2012 21 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
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Sivistysltk 167 § KOIRALADUN NIMEÄMINEN TALVELLE 2012 /2013 

 

Koiranomistajat ovat tiedustelleet nimettyä hiihtolatua, jossa he voisi-

vat hiihtää luvallisesti koiransa kanssa. 

 

Koiralatuja on perustettu ympäri Suomea ja periaatteena on taata kaikki-

en latua käyttävien turvallisuus. Yleensä ladut ovat kiertäviä ja hiih-

täjät etenevät samaan suuntaan. 

 

Ehdotus (vts): 

Sivistyslautakunta nimeää koiraladuksi ns. lämpöladun Jyppyrän päällä 

sijaitsevan 3,3 km:n kiertävän hiihtoladun. Ladun kiertosuunta on kai-

kille hiihtäjille vastapäivään. Koiranomistajat pääsevät ladulle Paljas-

seläntien varressa olevalta paikoitusalueelta. 

 

Lisäksi koiralatuina voi käyttää Ounasjärvellä sijaitsevia latureittejä 

tasaisuuden ja hyvän näkyväisyyden vuoksi. 

 

Koiraladuilla koirat on pidettävä kytkettyinä ja lämpöladulla on ehdot-

tomasti noudatettava kiertosuuntaa kaikkien hiihtäjien. Latu on tarkoi-

tettu vain koirien kanssa hiihtämiseen, ei kävellen ulkoiluttamiseen. 

 

Päätös: 

Ehdotus hyväksytään koeluontoisesti toukokuuhun 2013 asti. Käyttökoke-

musten perusteella päätetään jatkosta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 168 § LIIKUNNANOHJAAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS 

 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa liikunnanohjaa-

jan toimeen ajalle 1.1. – 31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 

”Lihku mátkai-kohti terveyttä- hankkeen” vetäjänä toimiminen 31.5.2013 

saakka. Jatkohakemus on OKM:n käsittelyssä. Hankerahoista korvataan 50 % 

liikunnanohjaajan palkkamenoista. Lisäksi liikunnanohjaajan määrärahava-

raus on vuoden 2013 talousarviossa. 

 

Liikunnanohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on liikunnanohjaajan tutkinto 

tai muu vastaava koulutus ja työkokemus. Saamenkielen taito katsotaan 

hakijalle eduksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen 

viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikos-

taustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekiste-

riote.  

 

Tehtävä täytetään mikäli kunnanvaltuusto myöntää liikunnanohjaajan toi-

meen tarvittavan määrärahan vuoden 2013 talousarviota käsitellessään. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 169 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Sirpa-Liisa Korva toi esille, että kaikille liikuntahallin käyttäjille 

ei riitä avaimia. Koulutoimistolle annettiin tehtäväksi selvittää onko 

avaimia jäänyt sellaisille käyttäjätahoille, jotka eivät niitä enää tar-

vitse. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 170 § KOULUTUSANOMUS/MAARIT MAGGA 

 

Saamen kielen lehtori Maarit Magga on lähettänyt rehtori-

sivistystoimenjohtajalle sähköpostia, jossa hän kysyy palkallista virka-

vapaata Kautokeinossa suoritettavia duodjin pääaineopintoja varten 

(maisteriohjelma). Opintoja varten tulisi opiskella 40 op seuraavien 

kahden lukuvuoden aikana. Kolmannen vuoden (lv. 2014 – 2015) gradun teon 

ajaksi hän aikoo hakea palkatonta vuorotteluvapaata. Tutkinnon valmis-

tuttua hänellä on pätevyys opettaa taideaineita ja erityisesti duodjia 

sekä perusopetuksen että lukion puolella. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on luvannut tälle syksylle 5 op palkalli-

sena ja keväälle 5 op. Lukuvuodelle 2013 – 2014 jää suoritettavaksi 30 

op. Se tarkoittaa arviolta 2 – 3 palkallista työpäivää kuukaudessa sekä 

opiskelua lomien ja viikonloppujen aikana.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta ei myönnä kokonaan palkallista opintovapaata sellais-

ta opiskelua varten, jonka tuloksena työntekijä saa uuden kelpoisuuden. 

Työnantaja tukee osittaista kouluttautumista ja täydennyskoulutusta. 

 

Sivistyslautakunta myöntää lv. 2013 – 2014 ajalle saamen kielen lehtori 

Maarit Maggalle palkallista opintovapaata lv. 2012 – 2013 mukaisesti yh-

teensä 10 op duodji-opintojen suorittamiseen. Muut tähän tutkintoon täh-

täävät poissaolot opiskelun takia ovat palkattomia. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan lisäyksellä, että palkallisia opiskelupäiviä lv. 2013 

– 2014  on maksimissaan yhteensä 6. 
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Sivistysltk 171 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Elintarvikehankinnat 

 

Elintarvikehankinnoista Lapin sairaanhoitopiirille ja Lapin alueen han-

kintarenkaan kunnille on tehty uusi sopimus ajalle 1.11.2012 - 

31.10.2014 + optiot ajalle 1.11.2014 - 31.10.2015 ja 1.11.2015 - 

31.10.2016. Optioista tehdään erilliset päätökset. Enontekiön kunta on 

mukana hankintarenkaassa. 

Lapin sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut elintarvikehankinnat yllä mai-

nitulle ajanjaksolle. Kilpailutuksen perusteella elintarvikkeiden toi-

mittajiksi valittiin seuraavat eri tuoteryhmien osalta: 

Liha, leikkeleet, makkarat Kespro Oy ja HK Ruokatalo Oy; Maitotalous-

tuotteet, muut maitoa vastaavat tuotteet: Valio Oy; Valmisruuat ja sa-

laatit: Kespro Oy ja Saarioinen Oy; rasvat, öljyt, munat: Kespro Oy; 

jauhot hiutaleet, suurimot ja näkkileipä: Kespro Oy; Pastat ja peruna-

tuotteet: Kespro Oy; hillot, soseet, kuivahedelmät: Kespro Oy; säilyk-

keet, salaatinkastikkeet: Kespro Oy; liemivalmisteet: Kespro Oy; maus-

teet, leivonta: Kespro Oy; Sokeri: Kespro Oy; mehut, juomat, valmiskiis-

selit: Kespro Oy; virvoitusjuomat: Kespro Oy; kahvi, tee kaakao: Kespro 

Oy; pakasteet: Kespro Oy. 

 

Kilpailutuksen ulkopuolella on ollut poronliha, tuore kala, tuoreet mar-

jat, tuore leipä, peruna.   

 

Viranhaltijapäätös (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Päätoimiseksi tuntiopettajaksi Hetan koulukeskukseen on otettu ajalle 

3.12.2012 – 30.1.2013 KM Mirja Angeli. Sivutoimiseksi tuntiopettajaksi 

valittu Olli Lehto jäi pois tehtävästä lokakuun lopussa. Teknisen ope-

tuksen on sen jälkeen hoitanut Mirja Angeli. Yläkoululle tarvitaan ylei-

sen, tehostetun ja erityisen tuen pienryhmäopetusta ja samanaikaisope-

tusta, koska oppilaiden diagnooseja on syksyn aikana tullut lisää. Tun-

nit yhdistämällä tulee tunteja päätoimisuuteen asti. Mirja Angelilla on 

ylempi korkeakoulututkinto ja kaksoispätevyys (kuvaamataidon opettaja ja 

luokanopettaja) sekä kokemusta opettajan työstä. Päätökselle tehdään 

jatko, kun erityisopettajan vuorotteluvapaa alkaa. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 
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Sivistysltk 170 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 
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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 153, 156, 157, 164, 168, 169, 171 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

 

Pykälät  150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 

166, 167, 170, 172 

 

 

 

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 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 

166, 167, 170, 172 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 

  

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 otetalukuun. 

 

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 

mailto:rovaniemi.hao@oikeus.fi
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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. 


