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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 108 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus: 

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 5.9.2012. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyri Hautamäen ja 

Mika Vaarin. 

 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi kahdella lisäpykälällä: ur-

heiluseura-avustus § 117 ja anomus päivähoitomaksun kohtuullistamisesta 

§ 118. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 5.9.2012. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 109 § KOTONA TOIMIVAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

Päivähoidossa on ollut haettavana kotona toimivan perhepäivähoitajan 

toimi Hetan alueella ajalle 1.8.2012 - 31.7.2013. Hakuaika toimeen päät-

tyi 29.6.2012 klo 15. Hakukuulutus on ollut nähtävillä mol:n sivuilla, 

Enontekiön sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Määräaikaan mennessä 

hakemuksia saapui kaksi (2). (Liite 1.) 

 

Koska sivistyslautakunta ei kokoontunut heinäkuussa ja lasten hoitopaik-

kapäätökset piti saada tehtyä, on varhaiskasvatusohjaaja valinnut viran-

haltijapäätöksellä hakijoista lähihoitaja Outi Kokon kotona toimivaksi 

perhepäivähoitajaksi ajalle 20.8. - 30.9.2012.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Sivistyslautakunta valitsee kotona toimivaksi perhepäivähoitajaksi lähi-

hoitaja Outi Kokon ja jatkaa hänen työsopimustaan ajalle 1.10.2012 -

31.7.2013.   

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi kotona toimivaksi perhepäivähoitajaksi lähi-

hoitaja Outi Kokon ja jatkaa hänen työsopimustaan ajalle 1.10.2012 -

31.7.2013.   
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 110 § TÄYTTÖLUPA PERHEPÄIVÄHOITAJA VILPERTTI/ESIKOULULAISTEN 

ILTAPÄIVÄHOITO 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.5.2012 (83§) käsitellyt esikoulu-

laisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämistä ja siihen tarvittavia re-

sursseja Hetassa. Useamman vuoden ajan esikoululaiset ovat olleet mukana 

koulun iltapäivätoiminnassa ilman erikseen heille varattua hoitajaa. La-

ki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ei kuitenkaan koske esi-

koululaisia, jotka kuuluvat päivähoidon piiriin, ja vastuukysymys on 

epäselvä. Koulupuolen kanssa on sovittu, ettei tätä järjestelyä jatketa.  

 

Koska Vilpertin tilat ovat käyneet ahtaaksi ja sallittu lapsimäärä tulee 

täyteen tänäkin syksynä, ei esikoululaisia kuljeteta Vilperttiin ilta-

päivähoitoon, vaan esikoululaiset hoidetaan koulun tiloissa. Iltapäivä-

hoitoa tarvitsevia esikoululaisia on viisi. Varhaiskasvatusohjaaja ja 

rehtori-sivistystoimenjohtaja ovat käyneet läpi koulun henkilökunnan 

työtehtäviä yrittäen löytää toiminnalle vetäjää, jonka työaikaan esikou-

lulaisten iltapäivätoiminta sopisi. Tällaista henkilöä ei tällä hetkellä 

ole käytettävissä. Lisäksi esikouluun siirtyvä erityislapsi tarvitsee 

esikoululaisten iltapäivähoidon lisäksi vuorohoitoa Vilpertissä, jolloin 

häntä varten on varattava aina yksi aikuinen hänen ollessaan hoidossa. 

Vilpertin nykyisellä hoitajaresurssilla tähän ei pystytä vastaamaan. 

Siksi päivähoitoon tarvitaan henkilö, jonka työnkuvaan kuuluisi aamupäi-

visin ja esikoululaisten vapaapäivinä sekä koulun loma-aikoina Vilpertin 

perhepäivähoitajan tehtävät ja iltapäivisin esikoululaisten iltapäivä-

hoito. Varhaiskasvatusohjaaja on viranhaltijapäätöksellä palkannut Pirjo 

Huttusen hoitamaan tointa ajalle 13.8. - 31.10.2012. 

 

Aikaisemmin annettuja täyttölupia Sonkamuotkaan ja Peltovuomaan ei ole 

tarvinnut ottaa käyttöön. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa perhepäivähoi-

tajan toimen täyttämiseen ajalle 1.11.2012 - 31.7.2013. Perhepäivähoita-

jan työnkuvaan kuuluu sekä Vilpertin perhepäivähoitajan tehtävät että 

esikoululaisten iltapäivähoito koululla. Määräaikaisuuden perusteena on 

lapsimäärän vaihtelevuus ja ennakoimattomuus. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 111§  LAUSUNTO TOIMENPIDEOHJELMASTA SAAMEN KIELEN 

ELVYTTÄMISEKSI  

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa mi-

nisteriön asettaman työryhmän valmistelemasta ehdotuksesta ”Toimen-

pideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi”. Työryhmän ehdotus on liit-

teenä (Liite 2). Lausuntokierroksen jälkeen opetus- ja kulttuuriministe-

riö valmistelee valtioneuvoston ohjelman saamen kielen elvyttämiseksi. 

Kunnanlausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2012 mennessä opetus- ja 

kulttuuriministeriölle. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle lausuntonsa asiasta 

(liite 3). 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle liitteenä olevan lausunnon. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 112 § ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE KOTIMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ 

OPISKELIJOILLE 

 

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Milla-Maria Isohanni teki keväällä 2012 

opintoihin kuuluvana osana selvityksen enontekiöläisten nuorten toisen 

asteen opiskelijoiden tukitoimien tarpeellisuudesta. Selvityksen mukaan 

opiskelijat toivovat kunnalta erityisesti tukea matkoihin opiskelupaik-

kakunnalta kotipaikkakunnalle. Selvitystä on käsitelty perusturvalauta-

kunnassa 14.5.2012 ja sivistyslautakunnassa 22.5.2012. Sivistyslautakun-

ta edellytti (§ 91), että asia tulee valmistella sivistyslautakunnassa 

esitykseksi kunnanhallitukselle. 

 

Enontekiöläisiä nuoria opiskelee eri puolilla Suomea keskiasteen oppi-

laitoksissa viime syksyn tilastointipäivän mukaan 43. Eniten opiskeli-

joita on Rovaniemellä ja Kemi-Tornion alueella. Muutama yksittäinen mm. 

Itä-Suomessa ja Oulun seudulla. Opiskelijalippu välillä Enontekiö-

Rovaniemi on n. 25,-. Jos opiskelijalle tuetaan yksi kotonakäynti syys- 

ja kevätlukukaudella, olisi keskimääräinen kustannus Rovaniemellä opis-

kelevasta n. 100,-/opiskelija. Ammattikorkeakouluissa opiskelee n. 23 

enontekiöläistä syksyn tilastointipäivän mukaan.  

 

Näiden tiedossa olevien opiskelijoiden kotimatkatuki tulisi olemaan kar-

keasti arvioiden n.7.000,-. Yliopistossa opiskelevien määrää ei kuntaan 

tulleista tilastoista selviä.  

 

Jos kunta alkaa tukemaan kotikunnassaan kirjansa säilyttäneitä muualla 

opiskelevia keskiasteen ja korkea-asteen opiskelijoita, on varauduttava 

vuositasolla 15 - 20.000,- kustannukseen. Arvio voi alittua reilustikin, 

koska usein yliopistoon opiskelemaan menevät ottavat kotikunnakseen 

opiskelupaikkakuntansa, jolloin kotimatkatuki ei tulisi koskemaan heitä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se tukee muualla 

opiskelevia Enontekiön kunnassa kirjoilla olevia opiskelijoita kotimat-

katuella, joka mahdollistaa julkisilla kulkuvälineillä matkustamisen 

opiskelupaikkakunnalta kotiin ja takaisin yhden kerran syys- ja yhden 

kerran kevätlukukaudella. Talousarvioon vuodelle 2013 varataan 15.000,- 

kotimatkakorvauksiin.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 113 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMINEN 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on palkannut viranhaltijapäätöksellä (hal-

lintosääntö 33§)Hetan koulukeskukseen (erityisesti 0- 2.-

luokalle)koulunkäyntiavustajan ajalle 15.8. – 15.11.2012. 

 

Koulu alkoi 13.8.2012. Ensimmäisen päivän kokemusten perusteella tuli 

selkeästi esille, että nykyinen henkilöstömäärä 0- 2.-luokalla (2 opet-

tajaa, 15 oppilasta, 1 henkilökohtainen avustaja) ei ennakkoarvioinneis-

ta huolimatta riitä käytännössä, kun 1. -2.-luokkalaisten iltapäivähoi-

to, esikoululaisten päivähoito, kuljetusoppilaiden valvonta ja nimen-

omaan erityisoppilaiden oikeudet otetaan huomioon. Suhteellisen pienestä 

koosta huolimatta opetusryhmä on niin heterogeeninen ja useita tukitoi-

mia tarvitseva, että oppilaiden oikeusturvan kannalta henkilöstölisäys 

todettiin välttämättömäksi. Koululla pidetyn neuvottelun perusteella 

(mukana erityisopettajat, luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, var-

haiskasvatusohjaaja, rehtori) todettiin tilanne ja tarvittavat toimenpi-

teet. 

 

Alkuopetukseen panostaminen on tutkimusten mukaan todettu tehokkaaksi 

menetelmäksi ehkäistä myöhempiä suurempia ja kalliimpia vaikeuksia. 

 

Talousarvioon ei ole varattu määrärahoja ko. koulunkäyntiavustajan palk-

kaukseen. Syksyn osalta palkkauskulut ovat n. 9.000,-. Tämän vuoden ta-

lousarviossa on tapahtunut ennakoimattomia muutoksia, joten toteutumaa 

on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Viimeisimmässä osavuosikatsauksessa 

tilanne oli vuodenaikaan nähden hyvä. Nyt palkatun koulunkäyntiavustajan 

osalta palkkauskustannukset jaetaan päivähoidon ja koulutoimen kesken 

työajankäytön mukaisesti. 

 

Ehdotus:  

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää koulunkäyn-

tiavustajan toimi (Hetan koulukeskus) ajalle 16.11.2012 – 1.6.2013. Kus-

tannukset jaetaan päivähoidon ja koulutoimen välillä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 114 § SELVITYSPYYNTÖ    EI JULKINEN 

 

(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 22 § 25 ja 32, Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000 14§) 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 115 § KOULUKYYTIANOMUS (Pigga Keskitalo) 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava anomus: 

”Koulukyytianomus 

Anon koulukyytiä tyttärelleni Ibballe Nunnasentie 299 - Peltovuoman kou-

lu pyöräilykauden ulkopuolella, koska matka on talvella pimeä, vaativa 

ja vaarallinen. Katuvaloja ei ole alkumatkasta ja lapsi joutuisi kulke-

maan piennarta. Hän pääsisi aamulla Nunnasesta tulevan koulubussin muka-

na ja ilmeisesti iltapäivällä Nunnaseen kulkevan taksin kyydissä. Mutta 

ainakin aamukyyti olisi tärkein, jos Nunnasen taksi ei kulje. Koulumatka 

on 4,4 km yhteen suuntaan. 

 

Terveisin 

 

Pigga Keskitalo”  

 

Automaattinen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen kuuluu oppilaille, 

joiden koulumatka on yli viisi kilometriä (PL 32§). 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää Ibba Keskitalolle koulukuljetuksen aamuisin 

Nunnasen suunnasta tulevassa linja-autossa ajalle 1.9.2012 – 1.6.2013. 

Iltapäivisin hänellä on mahdollisuus mennä kotiin Nunnasen suuntaan kul-

kevalla koulutaksilla, jos siinä on tilaa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 116 §  TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

- Työpaja on siirtynyt koulukeskuksen teknisen työn tiloihin. 

- Karesuvannon koululla on tehty kesän aikana pieniä korjauksia (por-

taikko, vesirännien uusimista, akustolevyt jne.). 

- Opetushallitus on myöntänyt kesän aikana hakemusten perusteella 

seuraavat avustukset: oppimisympäristöjen kehittämiseen 34.000,- ja 

kansainvälisyyskasvatukseen 5.000,-.  

- Peltovuoman ryhmäperhepäiväkoti on muuttanut isompaan asuntoon. 

- Karesuvannon koululla järjestettiin kesäkuussa pieni huutokauppa, 

jossa myytiin Karesuvannon koulun alla olevasta kellarista huono-

kuntoiset tavarat (suurin osa meni kaatopaikalle). Tuloja tuli 

507,60 euroa, jotka käytettiin koululla tehtyihin pieniin korjauk-

siin. 

- Tarjous päiväkodista. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Tytti Valkeapää poistui kokouksesta tämän pykälän aikana.
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 117 § LIIKUNTATOIMEN ERITYISAVUSTUS UUDEN URHEILUSEURAN 

TOIMINNAN TUKEMISEEN 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut Käsivarren Koukistajat ry:n hakemus  

”Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle”. 

Käsivarren Koukistajat ry on rekisteröity 19.4.2012 kotipaikkana Enonte-

kiö. 

Seuran tarkoituksena on edistää voimannoston suosiota ja levittää lajin 

harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä he-

rättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja harrastusta voimannostoon. 

Toimipaikkana heillä on Enontekiö, Sali Hotelli Hetan Majatalon tilois-

sa. Nuorella seuralla on tällä hetkellä jäseniä 12, joista 9 alle 28v. 

 

Käsivarren Koukistajat ry hakee avustusta uuden seuran käynnistämiseen 

sekä omien kisojen järjestämiseen 500 €. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää uuden rekisteröidyn urheiluseuran toiminnan 

käynnistämiseen 500 € erityisavustuksen jakamatta olevasta 1683,80 koh-

deavustussummasta. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 118 § PÄIVÄHOITOMAKSUN MUUTTAMINEN  

EI-JULKINEN (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 § 

kohta 25) 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 119 §  SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Sirpa-Liisa Korva toi esille seuraavaa: 

- opettajien tulee käydä koulupäivän aikana liikuntahallin takana 

katsomassa onko tupakoivia oppilaita; asiat otetaan esille opetta-

jien kokouksessa ja vanhempainillassa 

- miksi sivukylien päivähoitolapsia ei kutsuttu perjantain 31.8. nuk-

keteatteria katsomaan; varhaiskasvatusohjaaja kutsuu sivukylät mu-

kaan 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 120 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

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 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 120 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  108, 109, 115, 117, 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, 109, 115, 117, 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. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

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 

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:rovaniemi.hao@oikeus.fi

