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Kokousaikataulu 1.2.-30.6.2019
Vapsivlk 14.02.2019 § 1 (lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)
Kittilän kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille sekä varajäsenille ja muille, joilla
on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää lautakunnan kokousajat
1.1.-30.6.2019 väliselle ajalle.
Kokouskutsu ja esityslista jätetään postin kuljetettavaksi viikkoa ennen kokousta. Esityslista julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.
Vapaan sivistystyön lautakunnan kokouksen pöytäkirja pyritään tarkastamaan kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myös kunnan
www-sivuilla.
Päätös:
Lautakunta päätti, että kokoukset kevätkaudella pidetään
seuraavasti:
14.3. klo 13.00
16.5. klo 13.00
13.6. klo 13.00
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaan sivistystyön laskujen hyväksyjät 2019
Vapsivlk 14.02.2019 § 2 (lisätietoja: vs.sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)
Kittilän kunnan voimassa olevien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan laskujen hyväksyjinä toimivat tilivelvolliset viranhaltijat ja hallintokuntien erikseen määräämät viranhaltijat. Toimielinten on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet.
vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että laskujen vastaanottaminen, tarkistaminen ja hyväksyminen vapaan sivistystyön eri vastuualueilla tapahtuu seuraavasti:
Kirjastotoimessa kirjastovirkailija vastaanottaa ja tarkastaa tositteet.
Kirjastotoimenjohtaja hyväksyy tositteet ja hänen estyneenä ollessa
tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja.
Kulttuuritoimen osalta kulttuurisihteeri vastaanottaa ja tarkastaa tositteet, hänen estyneenä ollessa tositteet vastaanottaa ja tarkastaa
liikuntasihteeri tai nuorisosihteeri. Sivistystoimenjohtaja hyväksyy tositteet ja hänen estyneenä ollessa tositteet hyväksyy kirjastotoimenjohtaja.
Liikuntatoimessa liikuntasihteeri vastaanottaa ja tarkastaa tositteet,
hänen estyneenä ollessa tositteet vastaanottaa ja tarkastaa nuorisosihteeri tai kulttuurisihteeri. Sivistystoimenjohtaja hyväksyy tositteet
ja hänen estyneenä ollessa tositteet hyväksyy kirjastotoimenjohtaja.
Nuorisotoimen osalta nuorisosihteeri vastaanottaa ja tarkastaa tositteet, hänen estyneenä ollessa tositteet vastaanottaa ja tarkastaa liikuntasihteeri tai kulttuurisihteeri. Sivistystoimenjohtaja hyväksyy tositteet ja hänen estyneenä ollessa tositteet hyväksyy kirjastotoimenjohtaja.
Revontuli-Opiston osalta vastaanottaa ja tarkastaa tositteet opistosihteeri. Lisäksi tekstiilityönopettaja asiatarkastaa tositteet tekstiilityön materiaalihankintojen osalta. Rehtori hyväksyy tositteet ja hänen estyneenä ollessa tositteet hyväksyy Kittilän kunnan sivistystoimenjohtaja tai Revontuli-Opiston apulaisrehtori.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisten kylpyläliput 2019
128/12.04.00/2012
Vapsivlk 14.02.2019 § 3
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Kittilän kunta tukee taloudellisesti kuntalaisten kylpyläkäyntejä. Tavoitteena on edistää vesiliikuntapalvelujen saavutettavuutta sekä
kaikenikäisten kuntalaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Kuntalaisten kylpyläliput ovat olleet suosittuja. Vuonna 2018 lippuja myytiin
yhteensä 5 059 kappaletta.
Kittilän kunnan ja Levi Hotel Span välinen kylpylälippujärjestely vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Kittilän kunnan puolesta järjestelyn
hyväksyy kunnanhallitus vapaan sivistystyön lautakunnan esityksestä.
Levi Hotel Spa on 21.12.2018 ilmoittanut sähköpostitse liikuntatoimelle, että kylpylähotelli on valmis jatkamaan kylpylälippujärjestelyä
vuonna 2019 entisin ehdoin. Liikuntatoimi hankkii kylpylähotellilta aikuisten kylpylälippuja viidentoista (15) euron kappalehintaan ja lasten kylpylälippuja kymmenen (10) euron kappalehintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %.
Vuonna 2018 kuntalaisilla oli oikeus lunastaa aikuisten kylpylälippuja
kahdentoista (12) euron kappalehintaan ja 6–17-vuotiaiden lasten
kylpylälippuja seitsemän (7) euron kappalehintaan kunnantalon keskuksesta. Liikuntatoimi esittää, että nämä hinnat vahvistetaan myöskin vuodelle 2019. Alle 6-vuotias pääsee kylpylään veloituksetta aikuisen seurassa. Kylpyläkäyntikerroilla ei ole aikarajoitusta.
Kuntalaisalennukseen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, joiden kotikunta on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan Kittilä.
Kylpylälippujen hankkimista varten liikuntatoimen vuoden 2019 talousarvioon on varattu 75 600 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle 70206 menotilille 4730. Budjetoidut myyntituotot ovat 49
600 euroa. Myyntituotot tuloutetaan kustannuspaikalle 70206 tulotilille 3140.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,
että Kittilän kunnan ja Levi Hotel Span välistä kylpylälippujärjestelyä
jatketaan vuonna 2019 entisin ehdoin. Edelleen lautakunta esittää
kunnanhallitukselle, että kuntalaisten kylpylälippujen hinnoiksi vahvistetaan aikuisten lippujen osalta kaksitoista (12) €/kpl ja lasten lippujen osalta seitsemän (7) €/kpl.
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtovuoro kirkonkylän valoladulle
Vapsivlk 14.02.2019 § 4
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Kirkonkylällä on koiralatu, mutta kennelkerho toivoo pääsevänsä nimenomaan valaistulle ladulle. Valjakkohiihtäjät saavat käyttää Levillä sijaitsevaa Valorakka-latua maanantaista sunnuntaihin klo 21-23 välisenä aikana. Valjakkohiihtovuoron
aikana Valorakka-latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.
Sijaintisyistä johtuen osa valjakkohiihtäjistä haluaisi kuitenkin harjoitella kirkonkylällä. Palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtajan
mukaan tällaisia valjakkohiihtäjiä on kennelkerhon toiminnassa mukana tällä hetkellä noin kymmenkunta. Puheenjohtajan mukaan valjakkohiihtäjät olisivat tyytyväisiä yhteenkin viikoittaiseen vuoroon kirkonkylällä.
Valjakkohiihto on urheilulaji, jossa koira on kytkettynä hiihtäjään koko hiihdon ajan joustavalla liinalla. Koiran kanssa hiihdetään vapaan
hiihtotyylin tekniikalla, joten koirahiihto ei vahingoita perinteisen latua. Koira juoksee aina hiihtäjän etupuolella, ei koskaan sivulla. Koiran ja hiihtäjän muodostama koirakko ei näin ollen vie kohtuuttomasti tilaa ladun muilta käyttäjiltä. Yleisimmät kittiläläisten valjakkohiihtäjien käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira sekä siperianhusky. Kittiläläisten valjakkohiihtäjien koirat ovat
hyvin koulutettuja. Ne osaavat turvallisesti ohittaa muita hiihtäjiä sekä muita koirakoita.
Lähtökohtaisesti liikuntatoimi suhtautuu myönteisesti kaikkiin sellaisiin kustannusneutraaleihin esityksiin, jotka monipuolistavat ja lisäävät liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttöä ja jotka eivät
aiheuta mainittavaa häiriötä tai haittaa liikuntapaikkojen muille käyttäjille. Koirien läsnäolo ulkoilureiteillä herättää kuitenkin paljon tunteita, joten asiassa on syytä edetä harkiten.
Liikuntatoimi esittää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22. Edelleen liikuntatoimi esittää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 1.3.-26.4.2019 väliselle ajalle. Ensi talven mahdollisesta vuorosta
päätetään erikseen tämän talven kokemusten pohjalta. Liikuntatoimi
tiedottaa valjakkohiihtovuorosta kattavasti helmikuun aikana.
Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä. Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että
toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua. Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron,
mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai miPöytäkirjan tarkastajat:
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käli toiminta turmelee latua.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää valjakkohiihtäjille
harjoitteluvuoron esityksen mukaisesti.
Päätös:
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn syksylle 2019.
Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään ettei haittaa aiheudu
lähistöllä olevalle porotarhalle.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite koskien kuntalaisten lasketteluharrastuksen tukemista
250/12.04.01/2017
Vapsivlk 14.02.2019 § 5
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Petteri Paldanius esittää 1.11.2017 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan, että ”kunta voisi tukea kuntalaisten kausilippujen ostamista Oy
Levi Ski Resort Ltd:n pääomistajana vaikuttamalla lippuhintoihin tai
sitten suoraan kunnan varoista maksamalla Oy Levi Ski Resort
Ltd:lle jokaisesta kuntalaiselle myydystä kausilipusta päätetyn summan verran (esim. aikaisemmin esittämäni 50 % kausilipun hinnasta)”.
Edelleen Paldanius esittää, että ”kunta voisi hissilippujen hankkimisen lisäksi tukea myös Levillä kulkemista”.
Aloite on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä.
Kuten aloitteen laatija aloitteessaan toteaa, kaudella 2016–2017 Oy
Levi Ski Resort Ltd myönsi kausilipuista 40 euron suuruisen kuntalaisalennuksen. Kaudella 2017–2018 yhtiö myönsi kausilipuista 100
euron suuruisen kuntalaisalennuksen itsenäisen Suomen 100-vuotis juhlavuoden hengessä.
Kuluvalla kaudella Oy Levi Ski Resort Ltd ja Kittilän kunta myönsivät
kausilipuista yhteensä 150 euron suuruisen kuntalaisalennuksen Kittilän kunnan 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Tästä summasta Kittilän kunnan osuus oli 50 euroa per kausilippu. Kuntalaisten kausilippuja myytiin yhteensä 429 kappaletta. Liikuntatoimen vuoden 2018
talousarviossa tämä tarkoitti 19 500 euron suuruista kuluerää.
Kuten kuluvan kauden esimerkki osoittaa, kuntalaisaloitteessa esitetty 50 prosentin suuruinen kuntalaisalennus laskettelukeskuksen
kausilipuista edellyttäisi kunnan taholta huomattavaa taloudellista
panostusta ja liikuntatoimen avustusmäärärahojen merkittävää kasvattamista. Vuotuinen määrärahatarve olisi noin 80 000 euroa, mikäli laskentaperusteina käytetään 50 prosentin tukea sekä kuluvan
kauden myyntimääriä ja kausikorttihintoja. Liikuntatoimi ei pidä näin
voimakasta panostusta liikuntapoliittisesti perusteltuna eikä myöskään kuntataloudellisesti kestävänä.
Naapurikuntien osalta mainittakoon, että Kolarin kunta kustantaa
laskettelukeskuksen kausiliput lukiolaisille. Muonion kunta, Inarin
kunta ja Sodankylän kunta eivät tue kuntalaisten kausilippuhankintoja. Laskettelukeskustoiminnasta vastaavat yhtiöt sen sijaan ovat räätälöineet kuntalaisille erilaisia etuja.
Vaikka liikuntatoimi pitää esitettyä 50 prosentin suuruista kuntalaisPöytäkirjan tarkastajat:
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alennusta epärealistisena, on liikuntatoimi kuitenkin tietoinen lasketteluharrastuksen paikallisesta painoarvosta sekä laskettelukeskustoiminnan elinkeinopoliittisesta merkityksestä. Liikuntatoimi esittääkin, että Kittilän kunta ja Oy Levi Ski Resort Ltd keskustelisivat erilaisista kuntalaisetuvaihtoehdoista ja niiden kustannusvaikutuksista.
Liikuntatoimi kutsuu tällaisen kokouksen koolle vielä kuluvan kauden
aikana.
Alennushintaisten kausikorttien lisäksi kuntalaisaloitteessa kiinnitetään huomiota perheille koituviin kuljetuskustannuksiin. Tältä osin liikuntatoimi viittaa vapaan sivistystyön lautakunnan päätökseen
29.11.2013 § 15. Kyseinen päätös on tämän esityksen oheismateriaalina. Kunta järjesti harrastekuljetuskokeilun kevätkaudella 2012,
mutta vähäisestä kysynnästä johtuen kokeilua ei jatkettu.
Kuntalaisaloitteen laatija nostaa esiin myös Ski Bussien nykyistä
laajamittaisemman hyödyntämisen. Liikuntatoimen käsityksen mukaan Ski Bussien reiteistä ja aikatauluista on vuosien varrella keskusteltu, mutta tällä hetkellä mitään merkittäviä muutoksia ei ole
suunnitteilla.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin
laatiman selvityksen vastaukseksi kuntalaisten lasketteluharrastuksen tukemista koskevaan kuntalaisaloitteeseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1
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Tunturikerho Njallan ja kunnan liikuntatoimen yhteistyöjärjestely koskien kirkonkylän
talviuintipaikan ylläpitoa
722/12.04.02/2010
Vapsivlk 14.02.2019 § 6
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Tunturilatu ry:n kittiläläinen paikallisosasto Tunturikerho Njalla on
halukas ylläpitämään talviuintipaikkaa Kittilän kirkonkylällä Pääskylänniemen rannassa. Tunturikerho ehdottaa, että kerho ja liikuntatoimi tekisivät asiassa yhteistyötä.
Pääskylänniemen talviuintipaikan taustalla on kunnanhallituksen
päätös 11.01.2011 § 13. Kyseinen päätös on tämän esityksen
oheismateriaalina. Kunnanhallitus päätti myöntää Kittilän Latu ja
Polku ry:lle luvan sijoittaa lämmitettävän kontin talviuimareiden pukukopiksi vanhainkodin rantaan rakennustarkastajan osoittamalle
paikalle. Edelleen kunnanhallitus päätti, että yhdistystä laskutetaan
pukukopin lämmitykseen ja valaistukseen käytettävästä sähköstä.
Kontin vuokra osoittautui Kittilän Latu ja Polku ry:lle kuitenkin liian
raskaaksi taloudelliseksi taakaksi, joten yhdistys luopui kontin käytöstä. Yhdistyksen silloisen puheenjohtajan mukaan yhdistystä ei
koskaan laskutettu kontin lämmitykseen ja valaistukseen käytetystä
sähköstä. Kittilän Latu ja Polku ry:n toiminta on sittemmin sulautunut
osaksi Tunturikerho Njallan toimintaa.
Liikuntatoimi katsoo, että lämmin pukukoppi on mielekkään ja turvallisen talviuintikokemuksen kannalta välttämätön. Tunturikerho Njallan ja liikuntatoimen yhteistyömallissa kontin vuokra- ja sähkökustannuksista vastaa liikuntatoimi. Talviuintikauden katsotaan ulottuvan marraskuulta huhtikuulle, joten vuokra- ja sähkökustannuksia
muodostuu korkeintaan kuuden kuukauden ajalta. Kontin vuokra on
100 euroa kuukaudessa, alv 0 %.
Liikuntatoimen vuoden 2019 talousarvioon on varattu 2 000 euron
suuruinen määräraha koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksia varten kustannuspaikalle 70201 menotilille 4840. Liikuntatoimi kykenee
näin ollen vastaamaan kontin vuokrakuluista hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Tunturikerho Njalla vastaa talviuintipaikan päivittäisestä ylläpidosta.
Tunturikerho sitoutuu ylläpitämään talviuintipaikkaa Suomen Latu
ry:n laatimassa talviuintioppaassa selostettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Talviuintioppaan mukaan talviuintipaikkaa ylläpitävä
yhdistys on velvollinen noudattamaan huolellisuusvelvoitetta, laatimaan turvallisuusasiakirjan ja pitämään sen ajan tasalla, tiedottamaan palvelun käyttäjiä riittävästi palvelusta ja siihen liittyvistä riskeistä, ilmoittamaan palvelustaan viranomaiselle sekä pitämään onPöytäkirjan tarkastajat:
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nettomuuskirjanpitoa. Liikuntatoimi pidättää oikeuden vetäytyä yhteistyöjärjestelystä, mikäli Tunturikerho laiminlyö palveluntarjoajalle
kuuluvia velvollisuuksiaan.
Tunturikerho perii talviuimareilta nimellistä kausimaksua. Nimellisen
kausimaksun avulla kerho kykenee seuraamaan talviuintipaikan
käyttöä. Lisäksi kerho kykenee kausimaksuista saatavien tulojen
avulla toteuttamaan joitakin pienimuotoisia materiaali- ja välinehankintoja.
Suomen Latu ry:n talviuintikoordinaattorin mukaan edellä esitetty yhteistyömalli on varsin tavanomainen tapa järjestää talviuintipaikan ylläpito. Liikuntatoimi pitää perusteltuna, että talviuintiharrastuksen
edellytykset kirkonkylällä turvataan. Asianmukaisesti ylläpidetty talviuintipaikka täydentää kirkonkylän liikuntapaikkaverkostoa. Talviuinti
on edullinen ja luonnonläheinen terveysliikuntalaji, joka on viime
vuosina kasvattanut voimakkaasti suosiotaan eri puolilla Suomea.
Talviuinnilla koetaan olevan lukuisia myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Tunturikerhon puheenjohtajan mukaan kirkonkylän
talviuintipaikkaa käyttää aktiivisesti tällä hetkellä parisenkymmentä
talviuimaria.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä Tunturikerho Njallan ja kunnan liikuntatoimen välisen yhteistyöjärjestelyn koskien kirkonkylän talviuintipaikan ylläpitoa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 1, 2, 3, 4, 5
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Oikaisuvaatimus
§:t 6
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ vapaan sivistystyön lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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