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Sivistyslautakunnan kokous 
 
Aika  Keskiviikkona 13.11.2019 klo 18.05–20.31 
 
Paikka  Kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Petri Sinikumpu puheenjohtaja 
  Mikael Heikkilä varapuheenjohtaja 
  Ritva-Liisa Ahoniemi jäsen 
  Aki Jauhojärvi ” 
  Markku Rauhala ” 
  Matti Myllykangas varajäsen (Johanna Jäntin tilalla)  
   

Anne-Mari Keimiöniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Pirkko M. Rauhala kunnanhallituksen edustaja 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja 
 Eveliina Liikamaa nuorisovaltuuston edustaja 
  Merikki Lappi  sivistystoimenjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Emma Lehtonen jäsen 
  
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus Todettiin (154 §) 
 
 
Asiat 154–167 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Petri Sinikumpu  Merikki Lappi 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 18.11.2019, sivistystoimisto 
 
    
 
 Ritva-Liisa Ahoniemi  Matti Myllykangas 
 
 
Pöytäkirja on ollut Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille 19.11.2019. 
yleisesti nähtävänä  
 
  
 
  

Merikki Lappi 
pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 
 

154 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

155 §    Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

156 §    Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

157 §    Yhtenäiskoulun varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma 

158 §    Lausunto nuorisovaltuuston vetoomuksesta ilmaisesta ehkäisystä 

159 §    Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan vakinaistaminen 

160 §    Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen 1.1.2020 alkaen toistaiseksi 

161 §    Täyttölupa-anomus 

162 §    Toiminnalliset tavoitteet 

163 §    Lisämääräraha-anomus 

164 §    Tiedoksi merkittävät asiat 

165 §    Muut asiat 

166 §    Seuraava kokous 

167 §    Kokouksen päättäminen 
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154 §    

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 1.11.2019 ja esityslista 8.11.2019 sähköisesti.  

 

Pj.  Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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155 §    

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 Ritva-Liisa Ahoniemen ja Matti 

Myllykankaan. 
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156 §    

Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

  

Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten vi-

ranhaltijoiden päätökset: 

 

Sivistystoimenjohtajan päätökset ajalla 10.10.–13.11.2019 

  

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta merkitsee tiedoksi em. viranhaltijapäätökset. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  13/2019     174 
Sivistyslautakunta   Pöytäkirja 
 
    13.11.2019 
 
 
 

   

157 §    

Yhtenäiskoulun varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma 

 

Muonion yhtenäiskoulun johtokunta on kokouksessaan 2.10.2019 esittänyt 

sivistyslautakunnalle varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelman hy-

väksymistä. 

Valtioneuvosto päätti 20.9.2018 muuttaa perusopetus- ja tuntijakoasetuksia 

siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisätään yhteensä kahdella vuo-

siviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan A1-kielen opetukseen, joka alkaa 1. 

luokalla kaikissa peruskouluissa viimeistään keväällä 2020 puolella vuosi-

viikkotunnilla. 

Päivitetyt perusteet sisältävät kuvaukset luokilla 1-2 annettavan A1-kielen 

opetuksen tehtävästä, opetuksen tavoitteista ja niistä johdetuista oppimisen 

tavoitteista sekä tavoitteisiin liittyvistä sisällöistä. Lisäksi kuvataan, kuinka 

opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan. 

Yhtenäiskoulussa englannin kielenopetus aloitetaan varhennettuna tammi-

kuussa 2020 1. luokalla. Varhennetusta kieltenopetuksesta on tehty opetus-

suunnitelma. Suunnitelman ovat laatineet englannin aineopettaja ja luokan-

opettajat yhteistyössä. Suunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 26). 

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja 

Lautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun varhennetun kielenopetuksen opetus-

suunnitelman.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 
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158 §    

Lausunto nuorisovaltuuston vetoomuksesta ilmaisesta ehkäisystä 

 

Kunnanhallitus on 23.9.2019 244 § pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa 

nuorisovaltuuston esittämään vetoomukseen ilmaisen ehkäisyn puolesta.  

 

Nuorisovaltuusto esittää kunnalle ilmaisen ehkäisyn tarjoamista kaikille 

muoniolaisille nuorille ja nuorille aikuisille 25-vuotiaaksi saakka. Kunnan 

maksaman ehkäisyn piiriin kuuluisivat ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - 

kapseli ja - kierukat sekä kondomit. Antti Rinteen hallituksen linjauksena uu-

dessa hallitusohjelmassa on ilmaisen ehkäisyn käyttöönotto koko maassa 

kaikille alle 25-vuotiaille nuorille; kokeilun jatkosta päätetään vaalikauden lo-

pulla. 

  

Nuorisovaltuuston mukaan ilmainen ehkäisy edistäisi nuorten tasa-arvoa 

suhteessa maksuvastuuseen ja matalampaa kynnystä huolehtia ehkäisystä. 

Nuorisovaltuuston selvityksen mukaan vuoteen 2019 mennessä lähes 

40:ssä kunnassa on otettu käyttöön ilmainen ehkäisy nuorille ja nuorille ai-

kuisille. Lapin kunnissa ko. käytäntö on voimassa muun muassa Rovanie-

mellä, Torniossa, Ylitorniolla, Keminmaassa, Tervolassa, Inarissa ja Kola-

rissa. Meri-Lapissa (Tornio, Ylitornio, Keminmaa, Tervola) uutisoitiin v. 2018 

ilmaisen ehkäisyn vähentäneen aborttien määrää suhteessa neljän vuoden 

takaiseen tilanteeseen. Raumalla on puolestaan selvitetty alle 20-vuotiaille 

tarjotusta maksuttomasta ehkäisystä kertyneen kunnalle säästöä n. 100 000 

euroa vuodessa (Yle 8.11.2018.)  

 

Nuorisovaltuusto on selvittänyt Muonion äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola-

osastolta muun muassa ehkäisymenetelmiä ja niiden hintoja. Väestörekis-

terikeskuksen mukaan Muoniossa on 13–25-vuotiaita n. 271 henkilöä, joista 

naisia on 140. Noin neljäsosa muoniolaisista nuorista on tällä hetkellä eh-

käisyasiakkaana. Nuorisovaltuuston mukaan ilmaisen ehkäisyn tarjoami-

sesta alle 25-vuotiaille aiheutuisi kunnalle n. 4 900 euron lisäkustannuk-

set/vuosi. 

 

Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 28.10.2019 puoltanut nuorisovaltuus-

ton vetoomusta ilmaisen ehkäisyn puolesta muoniolaisille nuorille alla ole-

van lausunnon kannanotot huomioiden ja esittänyt kustannusten korvaa-

mista yhteisvastuullisesti hallintokunnittain.  

 

Sosiaalilautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että ilmaisen 

ehkäisyn vetoomuksen tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisään-

tymisterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskauden keskeytyksiä 

sekä vähentää sukupuolitautitartuntoja. Ehkäisyn korkea hinta voi estää eh-

käisyn aloittamista tai johtaa sen keskeytymiseen.  
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Yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kokonaiskustannusten vuoksi on pe-

rusteltua ja järkevää hoitaa ehkäisy kuntoon sen sijaan, että hoidetaan ei-

toivottujen raskauksien seurauksia ja sukupuolitauteja. Tärkeänä nähdään, 

että maksutonta ehkäisyä tarjottaisiin kunnan kouluterveydenhuollon ja eh-

käisyneuvolan yhteistyönä. Sosiaalilautakunta näki ensisijaisen tärkeänä 

sen, että vastuutahona toimivat / nuoren kanssa asiasta keskustelevat työn-

tekijät ottavat erityisellä tarkkaavaisuudella huomioon ja tekevät jatkuvaa ar-

viointia sen suhteen, nouseeko nuoren tilanteesta työntekijälle huolta. Tässä 

korostuu jatkossakin sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö. Kynnys las-

tensuojelullisen huolen ilmaukseen on syytä pitää matalana, kun kyse on 

alaikäisten seksuaalisuudesta, ja aina tulee ottaa huomioon ehkäisyä hake-

van ikä, kehitystaso, psyykkinen vointi ja muut seksuaalisuuteen liittyvät 

asiat kuten oma tahto. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seksuaalisen kans-

sakäymisen suojaikärajaan (16 v.) ja siihen liittyviin rikoslain kohtiin.  

 

Sosiaalijohtaja Takala on keskustellut asiasta nuorisosihteeri Hietalan ja 

neuvolaterveydenhoitaja Palojoensuun kanssa 23.10.2019 ja on todettu yh-

dessä, että yhteistyötä asian tiimoilta tiivistetään entisestään, kehitetään yh-

dessä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia asioita ja kiinnitetään erityi-

sesti huomiota myös seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Väestöliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos ovat jo vuodesta 2016 suositelleet, että kunnat tehostavat nuorten sek-

suaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.  

 

Sosiaalilautakunta esittää päätöksessään ilmaisen ehkäisyn alaikärajaksi 

14 vuotta. Lautakunta haluaa painottaa seksuaalikasvatuksen roolia ja mer-

kitystä ilmaista ehkäisyä myönnettäessä. Lautakunta haluaa seksuaalikas-

vatuksen olevan ajantasaista, laadukasta ja sisällöltään ja kestoltaan riittä-

vää ja asiantuntevaa sisältäen sekä teoriaa että käytäntöjä. Lautakunta kat-

soo, että pelkästään koulussa annettava terveystiedon osa-alueena oleva 

seksuaaliterveyden kokonaisuus ei riitä vastaamaan näihin tarpeisiin ja 

haasteisiin. Seksuaalikasvatukseen tulee kuulua riittävän laajasti yksilön 

seksuaaliturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien asioiden käsittelyä. 

 

Sivistysosasto on kokouksessaan 6.11.2019 keskustellut aloitteesta ja puol-

taa sitä. Sivistysosasto kannattaa sosiaalilautakunnan esittämää tarken-

nusta ikärajaan. Koulutuksen osalta todetaan, että perusopetuksen rehtorin 

mukaan yhtenäiskoulun seksuaalikasvatus on ajan tasalla, opettaja on äs-

kettäin osaamisensa päivittänyt ja 7-9-luokkien oppilaita käy kouluttamassa 

myös ulkopuolinen seksuaaliterapeutti. Seksuaalikasvatusta koskeva huoli 

otetaan huomioon ja kasvatusta kehitetään yhteistyössä sosiaalitoimen 

kanssa. 
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Ehdotus Sivistystoimenjohtaja  

Sivistyslautakunta puoltaa nuorisovaltuuston esitystä sosiaalitoimen esittä-

millä tarkennuksilla. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  13/2019     178 
Sivistyslautakunta   Pöytäkirja 
 
    13.11.2019 
 
 
 

   

159 §    

Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan vakinaistaminen 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 § 70 talousarvioesi-

tyksen hyväksymisen yhteydessä kirjaston ja nuorisotoimen yhteisen va-

kanssin perustamisen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 334 

myöntänyt täyttöluvan nuoriso- ja kirjastotoimen yhteiseen toimeen 1.2.2019 

alkaen (pilotointi 1.2.–31.12.2019). Pilotoinnin takia vakinainen tehtävä täy-

tettiin määräaikaisesti.  

Työ sisältää nuorisotyöntekijän (50%) ja kirjastovirkailijan (50%) työtehtäviä 

kahdessa lähellä toisiaan sijaitsevassa toimipisteessä. 

Työhön sisältyy nuorisotilatoimintaa, harrastustoiminnan kehittämistä, kou-

luyhteistyötä ja kirjaston asiakaspalvelua. Lastenkirjallisuuden tuntemus, di-

giosaaminen, kokemus kirjavinkkauksista ja innostus tapahtumien ja leirien 

järjestämiseen katsottiin eduksi. 

Tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opisto-

asteista tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista perustutkintoa joko nuoriso-tai 

kirjastoalalta. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsottiin eduksi. 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.2.2019 § 37 valinnut Vertti Bark-

holmin nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailijan tehtävään määräaikaisesti ajalle 

25.3.–31.12.2019. Vertti Barkholm täyttää koulutus- ja kokemusvaatimuk-

set. Tehtävä on osoittautunut toimivaksi ja toteuttaa sille asetetut odotukset. 

 Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta päättää muuttaa nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailija Vertti Bark-

holmin työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 
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160 §    

Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen 1.1.2020 alkaen toistaiseksi 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.3.2019 § 84 myöntänyt täyttöluvan 

varhaiskasvatusjohtajan virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Virka on ollut 

haettavana useita kertoja. Viimeksi virka oli haettavana Kuntarekry-järjestel-

mässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa sekä kunnan ilmoitustaululla 

ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 28.10.2019 klo 

15.00.  

 

Virkaa haki yksi henkilö, varhaiskasvatusjohtaja Leena Kurki. Haastatteli-

joina toimivat vt. varhaiskasvatusjohtaja Oili Kajanki, sivistystoimenjohtaja 

Merikki Lappi ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Mikael Heikkilä. 

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenveto hakijasta on 

esityslistan oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtaja esittelee haastattelun 

tuloksia ja arviointiperusteita tarkemmin kokouksessa. Hakemuksen ja 

haastattelun kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä ehdottaa yksi-

mielisesti, että varhaiskasvatusjohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen toistaiseksi 

valitaan Leena Kurki. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Lautakunta valitsee varhaiskasvatusjohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen tois-

taiseksi Leena Kurjen. 

 

 Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 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 ri-

kostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekiste-

riote uhalla, että valinta muuten raukeaa. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 
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161 §    

Täyttölupa-anomus 

 

Lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 9.10.2019 § 149 koulunkäyn-

ninohjaajan irtisanoutumisen 1.1.2020 alkaen. Sivistystoimessa on tulossa 

avoimeksi kyseinen koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 7.1.–30.5.2020. 

Tarve ei ole pysyvä eikä kokopäiväinen, joten on perusteltua täyttää tehtävä 

määräaikaisesti ja osa-aikaisesti. Työaika on 30 h/viikko. 

Tehtävään on varattu määräraha sivistystoimen talousarviossa. 

 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja 

Lautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää 

yllä oleva tehtävä. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen.  
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162 §    

Toiminnalliset tavoitteet 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.10.2019 § 148 hyväksynyt sivistys-

toimen toiminnalliset tavoitteet ja esittänyt ne edelleen kunnanhallitukselle 

ja –valtuustolle hyväksyttäväksi. Lautakuntakäsittelyn jälkeen tavoitteisiin on 

toivottu täsmennyksiä. Täsmennetyt toiminnallisten tavoitteet ovat esityslis-

tan oheismateriaalina. 

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja  

 Lautakunta hyväksyy sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ja esittää ne 

edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 
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163 §    

Lisämääräraha-anomus 

 

Perusopetuksessa on uuden kilpailutuskauden ja muuttojen takia syntynyt 

budjetoitua enemmän kuljetuskustannuksia. Tarvittava lisämääräraha on 

70 000 euroa. 

 

Muonion kunnan hallintosäännön 43 § mukaan tarvittava lisämääräraha on 

esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 

talousarviovuoden aikana. 

 

 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn, yhteensä 70 000 euron, lisämäärära-

han hakemisen perusopetukseen edelleen esitettäväksi kunnanhallituk-

selle ja –valtuustolle. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 
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164 §    

Tiedoksi merkittävät asiat  

 

  Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:  

Muonion lukion johtokunta 

Pöytäkirja 29.10.2019 

 

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta merkitsee em. asian tiedoksi. 

 

Päätös Lautakunta merkitsi asian tiedoksi. 
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165 §    

Muut asiat 

Sivistystoimenjohtaja kertoi luokanopettaja Tony Tolosen irtisanoutumisesta 

koeajalla. 

Keskusteltiin rekrytointihaasteista perusopetuksessa. 

Keskusteltiin reittiverkoston priorisoinnista, tiedonkulusta reittien avautumi-

sesta sekä reitistöön liittyvän yleisötilaisuuden järjestämisestä. Lisäksi kes-

kusteltiin muihin liikuntapaikkoihin liittyvistä kysymyksistä, kuten kuntosali-

maksusta, surffiaaltoprojektista sekä jäähallista. 

 

166 §    

Seuraava kokous 

  

 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja 

Seuraava kokous pidetään joulukuussa myöhemmin ilmoitettavana ajan-

kohtana. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen. 

 

  

167 §    

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31 

    

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä nro 27.  



 

   

MUONION KUNTA   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA  
Sivistyslautakunta   VALITUSOSOITUS  

 
    Kokouspäivämäärä Liite  
    13.11.2019  27 
 

Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät 154–158, 161–167 

 
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 
mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun: 

 
 Pykälät  159–160  
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
 
Pykälät ja valituskiellon perusteet  

 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:  
 

 Pykälät    159–160 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja faksi ja sähköpostiosoite: 
 

 Muonion sivistyslautakunta 
 Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio  
 faksi (016) 532 774, sähköposti sivistys.tsto@muonio.fi 

 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati-
 musaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen 
 päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 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 oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
 päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 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 
 käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
 fax 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät   valitusaika 30 päivää 
 
 
Muu valitusviranomainen, pykälät valitusaika     päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: 
 

   
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää 
 ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
 seitsemän päivän kuluttua 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 kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä 
tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valit-
taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asia-
miehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 
§:ssä säädetään.   
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle vii-
meistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla 
vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asia-
kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päätty-
mistä. 

 

Lisätietoja 

 
 Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuin
 maksulaki 1455/2015). 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 


