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Sivistyslautakunnan kokous 
 
Aika  keskiviikkona 27.2.2019 klo 18.10–21.00 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Petri Sinikumpu puheenjohtaja 
  Mikael Heikkilä varapuheenjohtaja 
  Aki Jauhojärvi jäsen 
  Johanna Jäntti jäsen, pöytäkirjanpitäjä (28 §) 
  Elina Korhonen varajäsen  
 

Anne-Mari Keimiöniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Heikki Pöyskö kunnanhallituksen edustaja 
 Merikki Lappi  sivistystoimenjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 
    (26–27 § ja 29–41 §)  
 
Poissa   Emma Lehtonen jäsen 
  Markku Rauhala ” 
  Katriina Sieppi ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja 
 Sini-Maaria Sieppi nuorisovaltuuston edustaja 
 
  
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (26 §) 
 
 
Asiat 26–41 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Petri Sinikumpu Johanna Jäntti Merikki Lappi 
ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 
   (28 §)  (26-27 §, 29-41 §) 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus to 28.2.2019, sivistystoimisto 
 
 
 
 Mikael Heikkilä  Elina Korhonen 
    
 
Pöytäkirja on ollut Kunnanvirasto, sivistystoimisto pe 1.3.2019 klo 12.00–15.30 
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille pe 1.3.2019. 
 
  
 
  

Merikki Lappi 
pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista     

 

 

26 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

27 §  Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

28 § Henkilöstöasia (ei julkinen) 

29 § Sivistyslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 

2018 

30 § Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

31 § Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Rantakokon irtisanoutuminen  

32 § Täyttölupa-anomukset 

33 § Yhtenäiskoulun vararehtorin nimikkeen muutos 

34 § Vararehtorin nimeäminen lukioon ajalle 8.2.–1.6.2019 

 

35 § Lastenhoitajan työajan muutos 

 

36 § Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen määräaikaisesti ajalle 1.3.2019–31.7.2020 

 

37 § Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan tehtävän täyttäminen määräaikaisesti ajalle 25.3.–

31.12.2019 

 

38 § Lapin #paraskoulu -hanke 

39 § Muut asiat 

40 § Seuraava kokous 

41 § Kokouksen päättäminen 
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26 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 

tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 

kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-

massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 

koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-

mielimissä (90 §). 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-

heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-

dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään ko-

kouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että 

esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 

muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä ta-

valla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla, kunnanhallituksen puheenjoh-

tajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. (Hallin-

tosääntö 93 §)  

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-

tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 

asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-

lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 

Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-

kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).  

Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan 

verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 12.2.2019 ja esityslista 22.2.2019 sähköisesti.  

Pj.  Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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27 § 

Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

 Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-

peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-

tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-

taan toimielimen päättämällä tavalla. 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös 

sähköisesti. 

Päätös Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Heikkilän ja Elina Korho-

sen. 
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29 § 

Sivistyslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018  

 

  Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio toteutuivat pääsääntöisesti 

  suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen ulkoinen toimintakate 21.2.2019 

  tiedon mukaan ennen poistoja on seuraava: 

Talousarvio + muutokset Toteutunut  Erotus

 4 421 316 €  4 474 133 €  -52 817 €  

ICT-palveluiden kustannukset ovat kautta linjan olleet budjetoituja suurem-

mat, yhteensä hiukan yli 14 000 €. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 

17.12.2018 331 § kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisen paikal-

lisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksamisen siirtämisestä pai-

kallisella sopimuksella tammikuusta joulukuuhun. Tätä 9,2 prosenttia varsi-

naisesta palkasta olevaa erää ei ole voitu huomioida talousarvion 2018 laa-

dinnassa. Summa on noin 20 000 €. 

Perusopetuksen majoitus- ja ravitsemuspalvelumenot ovat olleet n. 20 000 

euroa ja matkustus- ja kuljetuspalvelumenot n. 95 000 euroa ennakoitua 

suuremmat. Toisen asteen koulutuksessa palkat ja palkkiot ylittyvät yh-

teensä n. 24 000 euroa ja kuljetuspalvelut 8 507 euroa.  

Sijaiskulut ovat olleet merkittävät. Tähän on syynä sekä sairauslomat että 

henkilöstövaihdokset. Henkilöstövaihdoksista on myös koitunut joitakin 

säästöjä. Kansalaisopistolle vuokrattiin toimitila kesken toimintavuoden. 

Varhaiskasvatuksen osalta lasten kotihoidontuen menot ovat olleet 38 914 

€ budjetoitua pienemmät. 

Sitovalla talousarviotasolla talous on toteutunut seuraavasti: 

 Talousarvio  Toteutunut Erotus 

  + muutokset 

Sivistystoimen hallinto 124 651 € 121 653 € 2 998 € 

Varhaiskasvatus 1 041 177 € 976 536 € 64 641 € 

Perusopetus  2 216 360 € 2 322 824 € -106 464 € (104,8 %) 

Toisen asteen koulutus 532 344 € 558 512 € -26 168 € (104,9 %) 

Aikuiskoulutus  95 350 € 100 346 € -4 996 €  

Kulttuuritoimi  20 758 € 23 901 € -3 143 €  

Kirjastotoimi  126 755 € 119 329 € 7 426 € 

Nuorisotoimi  57 389 € 61 723 € -4 334 €  

  Liikuntatoimi  206 532 € 189 309 € 17 223 € 
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Talousarvion toteutumaraportti on pöytäkirjan liitteenä (liite 9). Toiminnallis-

ten tavoitteiden toteutumat vuodelta 2018 tuodaan kokoukseen (liite 10). 

 

Ehdotus  sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 talousarvion toteutuma-

raportin sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edel-

leen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. 

 

Päätös Merikki Lappi palasi kokoukseen. Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohta-

jan ehdotuksen. 
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30 § 

Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

  

Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten vi-

ranhaltijoiden päätökset: 

 

Sivistystoimenjohtajan päätökset ajalla 18.1.2019-22.2.2019. 

  

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em. viranhaltijapäätökset. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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31 §  

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Rantakokon irtisanoutuminen 

 

Päivi Rantakokko sanoutuu 6.2.2019 päivätyllä kirjeellään irti varhaiskasva-

tusjohtajan virasta 8.2.2019 alkaen. 

Hallintosäännön 34 § 2. momentin mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuh-

teen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saa-

tetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Päivi Rantakokon irtisanoutumisen 

varhaiskasvatusjohtajan virasta 8.2.2019 alkaen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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32 § 

Täyttölupa-anomukset 

Sivistystoimessa on tulossa avoimeksi seuraavat virat:  

– Varhaiskasvatusjohtajan virka 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 

 

– Perusopetuksen matematiikan, kemian ja fysiikan päätoimisen tun-

tiopettajan virka 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 

 

– Perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen ja tekstiilityön päätoi-

misen tuntiopettajan virka 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. 

 

– Perusopetuksen luokanopettajan virka 1.8.2019–31.7.2021 

 

Virkoihin on varattu määräraha sivistystoimen talousarviossa. 

 

Tarve varhaiskasvatusjohtajalle, perusopetuksen matematiikan, kemian ja 

fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle sekä perusopetuksen ja lukion yhtei-

selle kuvataiteen ja tekstiilityön päätoimiselle tuntiopettajalle on pysyvä, jo-

ten on perusteltua täyttää tehtävät toistaiseksi. Perusopetuksen luokanopet-

tajaa haetaan määräaikaisesti oppilasmääräennusteen perusteella. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää yl-

läolevat virat. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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33 § 

Yhtenäiskoulun vararehtorin nimikkeen muutos 

Yhtenäiskoulun vararehtori toimii rehtorin sijaisena tämän poissa ollessa. 

Tehtävään määrätään opettajanviran haltija. Tarve laajemmalle osallistumi-

selle koulun toiminnan edellyttämiin tehtäviin on todettu merkittäväksi.  

Ehdotetaan, että vararehtorin nimike muutetaan apulaisjohtajaksi 1.8.2019 

alkaen ja apulaisjohtajan tehtäviä hoitamaan määrätylle opettajanviran hal-

tijalle luetaan opetusvelvollisuuteen 4 vuosiviikkotuntia (OVTES Osio B Liite 

1 9 § 2 mom.). Kustannusvaikutus on 4 vuosiviikkotuntia eli noin 1/5 - 1/6 

opettajan vuotuisesta palkkakustannuksesta. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle yhtenäiskoulun vararehtorin nimik-

keen muutosta apulaisjohtajaksi 1.8.2019 alkaen. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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34 §  

Vararehtorin nimeäminen lukioon ajalle 4.2.–1.6.2019 

 

Lukion vararehtori Eliisa Soutukorva on viranhaltijan päätöksellä 11§/2019 

nimetty vt. lukion rehtoriksi siihen saakka, kunnes uusi rehtori aloittaa työs-

sään. Tästä syystä on syntynyt tarve nimetä lukioon väliaikainen vararehtori 

4.2.2019 alkaen. Lukion rehtorin poissaolojen aikana tulee lukiolla olla ni-

mettynä toiminnasta vastaava henkilö. 

 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen äidinkielen lehtori Sirkka Kalliainen on 

lupautunut toimimaan väliaikaisena vararehtorina.  

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta nimeää lukion vararehtoriksi lukion ja perusopetuksen 

yhteisen äidinkielen lehtorin Sirkka Kalliaisen 4.2.–1.6.2019. Korvaus 

OVTES:n mukaan vt. lukion rehtorin poissaolojen ajalta. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 

 

 

 

  

  



Muonion kunta   Esityslista/  3/2019     41 
Sivistyslautakunta   Pöytäkirja 
 
    27.2.2019 
 
 
 

   

35 § 

Lastenhoitajan työajan muutos 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 6.8.2018 § 91 valinnut lastenhoitajan 

tehtävään 50 % työajalla 1.9.2018 alkaen toistaiseksi Milja Brännaren. Si-

vistyslautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 22.1.2019 § 5 Marja-

Leena Timosen irtisanoutumisen lastenhoitajan tehtävästä 1.3.2019 alkaen.  

Työnantajan tarvitessa lisää työvoimaa, työtä on tarjottava osa-aikatyönte-

kijälle, mikäli tehtävä tälle sopii. (Työsopimuslaki 55/2001 2. luku 5 §.) Tarve 

lastenhoitajalle on pysyvä, joten on perusteltua täyttää tehtävä kokoaikai-

sesti. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

 Lautakunta päättää muuttaa lastenhoitaja Milja Brännaren osa-aikaisen

 työsuhteen kokoaikaiseksi 1.3.2019 alkaen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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36 § 

Lastenhoitajan tehtävän täyttäminen määräaikaisesti ajalle 1.3.2019–31.7.2020  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 § 40 päättänyt muuttaa varhais-

kasvatuksen päiväkotiapulaisen tehtävänimikkeen lastenhoitajaksi 1.3.2019 

alkaen. 

 Lastenhoitajan tehtävä on haettavana työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuk-

sessa, Kuntarekry-palvelussa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-si-

vuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 22.2.2019 klo 15.00. 

 Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävää haki neljä henkilöä. Heistä 

haastatteluihin kutsuttiin Jenna Filppula, Anita Langner ja Kaisa Paljakka. 

Kaikki kutsutut täyttivät tehtävän pätevyysvaatimuksen. Hakijat haastateltiin 

25.-26.2.2019. Haastattelun suorittivat vt. varhaiskasvatusjohtaja Oili Ka-

janki ja sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi. 

 Haastattelujen ja hakuasiakirjojen perusteella sivistystoimenjohtaja esittää 

Kaisa Paljakan valitsemista lastenhoitajan määräaikaisesti ajalle 1.3.2019–

31.7.2020. Varalle ehdotetaan Anita Langneria. 

 Hakemusasiakirjat ja yhteenveto hakijoista ovat nähtävinä kokouksessa.  

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta valitsee Kaisa Paljakan lastenhoitajan tehtävään määräaikai-

sesti ajalle 1.3.2019–31.7.2020. Varalle valitaan Anita Langner. 

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärinto-

distus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekiste-

riote uhalla, että valinta muuten raukeaa. 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.  

 Päätös Aki Jauhojärvi ilmoitti olevansa esteellinen (yleislausekejäävi) ja pois-

  tui tämän asian käsittelyn ajaksi. Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan 

  ehdotuksen. 
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37 § 

Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan tehtävän täyttäminen määräaikaisesti ajalle 25.3.–31.12.2019 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 334 myöntänyt täyttöluvan 

nuoriso- ja kirjastotoimen yhteiseen toimeen ajalle 1.2. alkaen (pilotointi 

1.2.–31.12.2019). 

 Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan tehtävä on haettavana työ- ja elin-

keinotoimiston tiedotuksessa, Kuntarekry-palvelussa sekä kunnan ilmoitus-

taululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 

25.2.2019 klo 15.00. 

 Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävää haki yhdeksän henkilöä. Haas-

tatteluun kutsuttiin kolme henkilöä: Vertti Barkholm, Juho Kankaanpää ja 

Tiina Haavus. Haastattelun suorittivat 27.2.2019 puhelimitse tai Skype-yh-

teyden välityksellä kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja Paula Löppönen, nuo-

riso-ohjaaja Heidi Hietala ja sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi. Kaikki 

kolme haastateltua täyttivät esitetyn pätevyysvaatimuksen. Haastattelun ja 

hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluryhmä esittää Vertti Barkholmin 

valitsemista nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan tehtävään määräaikaisesti 

ajalle 25.3.–31.12.2019. Varalle esitetään Juho Kankaanpäätä. 

 Hakemusasiakirjat ja yhteenveto hakijoista ovat nähtävinä kokouksessa.  

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta valitsee Vertti Barkholmin nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan 

tehtävään määräaikaisesti ajalle 25.3.–31.12.2019. Varalle valitaan Juho 

Kankaanpää. 

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärinto-

distus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekiste-

riote uhalla, että valinta muuten raukeaa. 

Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnottelutunnuksen 02VAP060 mukaisesti. 

Päätös Aki Jauhojärvi palasi kokoukseen. Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjoh-

tajan ehdotuksen. 
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38 § 

Lapin #paraskoulu –hanke 

 

Lapin #paraskoulu -hanke on Opetushallituksen rahoittama ja Lapin yliopis-

ton koordinoima Lapin laajuinen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on laa-

tia kunnallinen, alueellinen ja maakunnallinen toimintasuunnitelma siitä, mi-

ten peruskoulufoorumin ja tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteet saadaan to-

teutettua sekä suunnitelman edellyttämien koulutusten ja yhteistoimintojen 

käynnistäminen vuorovaikutteisesti ja uudella johtamisen tavalla opettajia, 

vanhempia että oppilaita osallistaen. Hankkeessa tuotetaan uusia käytän-

teitä ja toimintakulttuuria ja opetellaan niiden toimeenpanoa yhteistoiminnal-

lisesti ja vertaisoppien.  

 

Muonion osuus hankkeeseen myönnetystä rahoituksesta on 9 000 euroa. 

Omarahoitusosuus hankkeessa on 1 000 euroa. Sopimusasiakirjat ovat 

nähtävissä kokouksessa.   

 

Ehdotus  sivistystoimenjohtaja 

Sivistystoimi allekirjoittaa hankesopimuksen. 

 

Päätös Anne-Mari Keimiöniemi poistui kokouksesta klo 20.48. Lautakunta hyväk-

syi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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39 §  

Muut asiat 

Keskusteltiin esikoulurakennuksen kunnosta. 

Peruskoulun kurinpidollisiin keinoihin liittyvää pisteitysjärjestelmää käsitel-

lään seuraavassa kokouksessa 

Aki Jauhojärvi poistui kokouksesta klo 20.55. 

 

40 §  

Seuraava kokous 

  Seuraava kokous päätetään myöhemmin. 

 

 

41 § 

Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 

 

  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä nro 11.
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    Kokouspäivämäärä Liite 11 

    27.2.2019 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät 26–27, 29–33, 39–41 §:t  

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 § 1.mom.mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 
 Pykälä   34–38 § 

 

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:  
 

 Pykälä    34–38 § 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja faksi ja sähkö-

postiosoite: 
 

 Muonion sivistyslautakunta 

 Puthaanrannantie 15,  99300 Muonio  

 faksi (016) 532 774, sähköposti sivistys.tsto@muonio.fi 

 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa  

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 

jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saa-

neen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 

 

VALITUSOSOITUS  

 

Valitusviranomainen ja –aika 

 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta  

 annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- 

 sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal- 

 lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  



 

   

  

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 

3) päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax: 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Isokatu 4, 90100 Oulu 

 PL 189,  90101 Oulu 

 fax 029 56 42841, sähköposti  pohjois-suomi.haoikeus.fi  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-

teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät:  28  valitusaika 30 päivää 

  

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta 

lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-

luttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 

asetettu yleisesti nähtäväksi. 

 

 

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 koti-

kunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-

miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/vali-

tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit-

taa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaati-

mus-/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, säh-

köisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 

oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 

Lisätietoja 

 
 Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki  

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa 


