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Agnico Eagle –pallokentän käyttövuorot kesälle 2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 23
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunnan hyväksyttäväksi on laadittu Agnico
Eagle-pallokentän vakiovuorot kesälle 2019. Vuorot on laadittu Kittilän Palloseuran jalkapallojaoston, Revontuli-Opiston ja liikuntatoimen välisenä yhteistyönä. Vuorot on esitetty oheismateriaalina olevassa taulukossa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä Agnico Eagle-pallokentän vakiovuorot kesälle 2019 esityksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän urheiluhallin kesävuorot 1.6.-31.8.2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 24
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Liikuntatoimi on jakanut Kittilän urheiluhallin vakiosalivuorot aikavälille 1.6.-31.8.2019. Vakiosalivuorojen hakuaika päättyi 30.4.2019.
Vuorot on jaettu jakoperusteita noudattaen. Vuorot on esitetty oheismateriaalina olevassa taulukossa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä Kittilän urheiluhallin vakiosalivuorot 1.6.-31.8.2019 väliselle ajalle esityksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Urheilijastipendit ja harkinnanvaraiset tunnustuspalkinnot
Vapsivlk 17.06.2019 § 25
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Kittilän kunta on vuosittain palkinnut valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita talousarvion
puitteissa. Liikuntatoimen vuoden 2019 talousarvioon on tätä tarkoitusta varten varattu 3 000 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle 70201 menotilille 4730.
Urheilijastipendejä myönnetään sellaisille menestyneille kittiläläisille
urheilijoille, jotka edustavat paikallista urheiluseuraa. Lisäksi vapaan
sivistystyön lautakunta myöntää harkinnanvaraisia tunnustuspalkintoja sellaisille menestyneille kittiläläisille urheilijoille, jotka edustavat
ulkopaikkakuntalaista seuraa tai joiden saavutusten voidaan muutoin katsoa kuuluvan harkinnanvaraisten tunnustuspalkintojen piiriin.
Vuonna 2018 kittiläläisten urheilijoiden valtakunnallisen ja kansainvälisen tason saavutukset olivat seuraavat (suluissa urheilijan edustama seura ja stipendisumma):
Aleksi Erkkilä (Levi Ski Club, urheilijastipendi 150 euroa)
Suurpujottelun SM-pronssia U10-sarjassa
Santeri Kemppinen (Levi Ski Club, urheilijastipendi 150 euroa)
Suurpujottelun SM-hopeaa U14-sarjassa
Liina Kuivalainen (Levi Ski Club, urheilijastipendi 200 euroa)
Halfpipen SM-kultaa sarjassa Kids
Slopestylen SM-kultaa sarjassa Kids
Topi Kuivalainen (Levi Ski Club, urheilijastipendi 150 euroa)
Halfpipen SM-pronssia sarjassa Rookie
Markku Perätalo (Kittilän metsästys- ja kalastusseura, urheilijastipendi 200 euroa)
Ilmaluodikon SM-hopeaa joukkuekisassa, miesten yleinen sarja
Tomi Säkkinen (Kittilän metsästys- ja kalastusseura, urheilijastipendi 200 euroa)
Ilmaluodikon SM-hopeaa joukkuekisassa, miesten yleinen sarja
Mika Ylläsjärvi (Kittilän metsästys- ja kalastusseura, urheilijastipendi 150 euroa)
Metsästysammunnan SM-pronssia sarjassa S15
Vili Tammela (Kittilän metsästys- ja kalastusseura, urheilijastipendi 250 euroa)
Hirvenhiihtelyn SM-kulta, joukkuekisa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hirvenhiihtelyn SM-pronssi miesten yleisessä sarjassa
Minttu-Maaria Mäntylä (Jämsänkosken RiemuRatsukot, harkinnanvarainen tunnustuspalkinto 200 euroa)
Matkaratsastuksen rankingtilaston ykkönen sarjassa Juniorit, Suomen Ratsastajainliiton valiomerkki
Henri Kujala (OPT-86, harkinnanvarainen tunnustuspalkinto 150
euroa)
Pöytätenniksen SM-pronssia 15-vuotiaiden nelinpelissä
Turkka Pumpanen (Oulun Kärpät, harkinnanvarainen tunnustuspalkinto 200 euroa)
Jääkiekon SM-hopeaa A-junioreiden sarjassa, joukkueen kapteeni
Verneri Tanninen (Valkeakosken Haka, harkinnanvarainen tunnustuspalkinto 150 euroa)
Maastohiihtohopeaa Hopeasompa-kisoissa M14-sarjassa, 5 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla
Maastohiihtohopeaa Hopeasompa-kisoissa M14-sarjassa, vapaan
hiihtotavan viesti
Satu Jalkanen (Länsirajan Jousiampujat, harkinnanvarainen
tunnustuspalkinto 400 euroa)
Jousiammunnan EM-kultaa, metsästystalja-ammunta
Jousiammunnan EM-pronssia, metsästystalja-ammunnan joukkuekisa
Jousiammunnan SM-kultaa, metsästystalja-ammunnan Flint
Jousiammunnan SM-kultaa, metsästystalja-ammunnan 60 nuolta
Pekka Jalkanen (Länsirajan Jousiampujat, harkinnanvarainen
tunnustuspalkinto 450 euroa)
Jousiammunnan EM-kulta, pitkäjousiammunta, yhteistuloksen maailmanennätys
Jousiammunnan EM-hopeaa, joukkuekisa
Jousiammunnan EM-pronssia, joukkuekisa
Jousiammunnan SM-kultaa, pitkäjousiammunnan 60 nuolta
Jousiammunnan SM-hopeaa, pitkäjousiammunnan Flint
Jousiammunnan SM-hopeaa, jousimetsästys
Urheilijastipendien ja harkinnanvaraisten tunnustuspalkintojen kokonaissumma on 3 000 euroa. Urheilijastipendit ja harkinnanvaraiset
tunnustuspalkinnot jaetaan Kittilän perinteisillä kesämarkkinoilla lauantaina 6.7.2019.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää urheilijastipendit ja
harkinnanvaraiset tunnustuspalkinnot esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Latuavustukset talvikaudelle 2018 – 2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 26
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti. Vuoden 2019 talousarvioon on tätä tarkoitusta varten varattu 12 000 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740.
Kaudella 2018 - 2019 kilometrikorvauksia maksettiin seuraavasti:
- Oma moottorikelkka 2,20 €/km (max. 750,00 €/kausi)
- Kunnan moottorikelkka/latukone 1,10 €/km (max. 600,00 €/kausi)
Liikuntatoimeen saapui määräaikaan 31.5.2019 mennessä yhteensä
kolmetoista (13) kappaletta latuavustushakemuksia. Kaikki hakemukset olivat ohjeiden mukaisia. Hoidettujen reittien yhteispituudet
sekä ajetut kilometrit on esitetty oheismateriaalina olevassa taulukossa. Hakijoina olivat (suluissa avustussumma):
1. Lompolon kylätoimikunta (448,80 €)
2. Kittilän Kotaveikot (600,00 €)
3. Kairan Kaiku (693,00 €)
4. Rauhalan kyläyhdistys (750,00 €)
5. Palotievan Pojat (750,00 €)
6. Poikkijoen Paukku (673,20 €)
7. Veittivuoman kylätoimikunta (440,00 €)
8. Tepaston maa- ja kotitalousseura (750,00 €)
9. Raattaman reitit (750,00 €)
10. Mouluskosken urheilijat (539,00 €)
11. Kallon kyläyhdistys (750,00 €)
12. Kelontekemän kyläyhdistys (750,00 €)
13. Puljun kylätoimikunta (750,00 €)
Vuonna 2019 latuavustuksia maksetaan yhteensä 8 644,00 euroa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää latuavustukset talvikaudelle 2018 - 2019 esityksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän Ihmiset Ry:n avustushakemus
215/02.05.01/2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 27
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Kittilän Ihmiset Ry hakee Kittilän kunnalta 8 000 euron suuruista
avustusta, jotta yhdistys kykenisi järjestämään ikäihmisille liikuntapainotteista ohjelmaa. Yhdistyksen avustushakemus on esityksen
oheismateriaalina. Lisäksi yhdistys on toimittanut liikuntatoimistolle
tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman
sekä talousarvion kuluvalle vuodelle. Nämä asiakirjat ovat nähtävillä
kokouksessa.
Kittilän Ihmiset Ry viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan. Yhdistyksen toiminta on laajaa, laadukasta ja vakiintunutta. Toimintakertomuksen mukaan yhdistyksellä oli viime vuonna 349 jäsenmaksun
maksanutta jäsentä. Yhdistys tukee yli 65-vuotiaiden kittiläläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhdistys painottaa toiminnassaan liikunnallisen aktiivisuuden merkitystä. Yhdistys on pyrkinyt pitämään
vuotuisen jäsenmaksunsa maltillisella tasolla, jotta mahdollisimman
moni seniorikuntalainen voisi osallistua yhdistyksen toimintaan.
Ikäihmisten liikuntapalveluihin on liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviossa varattu 8 000 euroa kustannuspaikalle 70207 menotilille
4470. Näistä määrärahoista on viime vuosina avustettu paikallisia
eläkeläisjärjestöjä. Ikäihmiset muodostavat kunnallisten liikuntapalveluiden kannalta keskeisen kohderyhmän. Liikuntatoimi katsoo, että Kittilän Ihmiset Ry:n tukeminen on kustannustehokas tapa edistää
seniorikuntalaisten monipuolisia harrastus- ja virkistäytymismahdollisuuksia. Edelleen liikuntatoimi katsoo, että tässä vaiheessa talousarviovuotta yhdistykselle voidaan myöntää 4 000 euron suuruinen
avustus edellä mainituista määrärahoista.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää avustaa Kittilän Ihmiset
Ry:tä esityksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lapland Triathlon Levi Ry:n avustushakemus
213/02.05.01/2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 28
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Viime vuonna perustettu triathlonseura Lapland Triathlon Levi Ry
järjestää Levi Extreme Triathlon-tapahtuman 27.7.2019. Seura hakee Kittilän kunnalta 2 000 euron suuruista tapahtuma-avustusta.
Avustushakemus on esityksen oheismateriaalina.
Tapahtuman edellinen järjestäjä vetäytyi yllättäen järjestämisvastuusta viime syksynä. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun tapahtuma järjestetään paikallisen urheiluseuran voimin. Lapland Triathlon
Levi Ry:n tavoitteena on luoda tapahtumasta kasvava ja kansainvälinen kokonaisuus. Lisäksi seuran tavoitteena on vakiinnuttaa tapahtuman asema osana paikallista kesätapahtumatarjontaa. Tänä
vuonna tapahtumaan odotetaan vähintään sataa (100) osallistujaa.
Seuran puheenjohtajan mukaan ilmoittautumistilanteen suhteen ollaan tavoiteaikataulussa. Osallistujat ovat pääasiassa ulkopaikkakuntalaisia.
Lapland Triathlon Levi Ry on toimittanut liikuntatoimistolle tapahtuman alustavan meno- ja tuloarvion. Budjetoidut tuotot ovat noin 10
000 euroa ja budjetoidut kulut noin 14 000 euroa. Tuotot koostuvat
ennen kaikkea osallistumismaksuista. Lisäksi Agnico Eagle-kaivosyhtiö tukee tapahtumaa taloudellisesti. Merkittäviä kustannuksia
muodostuu esimerkiksi markkinoinnista, ajanoton järjestämisestä
sekä palkinnoista ynnä muista oheismateriaaleista. Käytännön järjestelyt edellyttävät seuralta huomattavaa ponnistelua. Seuran puheenjohtajan mukaan tapahtuman toteuttaminen vaatii vähintään
30-40 talkootyöntekijää.
Levi Extreme Triathlon-tapahtumaa ei ole otettu huomioon liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviota laadittaessa, mutta liikuntatoimen
talousarvioon on varattu 12 000 euroa yhteisöavustuksia varten kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740. Tämä määräraha on ensisijaisesti varattu ympäryskylien latuavustuksia varten. Vuonna 2019
latuavustusten toteutuma on 8 644,00 euroa. Yhteisöavustuksiin varatut määrärahat on perusteltua käyttää täysimääräisesti. Näin ollen
liikuntatoimi katsoo, että tässä vaiheessa talousarviovuotta Lapland
Triathlon Levi Ry:lle voidaan myöntää taloudellista tapahtuma-avustusta. Liikuntatoimi esittää, että seuralle myönnetään tuhannen
(1000) euron suuruinen avustus edellä mainituista määrärahoista.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää avustaa Lapland Triathlon
Levi Ry:tä esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Raattaman Reitit Ry:n avustushakemus
214/02.05.01/2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 29
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Raattaman Reitit Ry:n tavoitteena on suorittaa latupohjien raivaustöitä Raattaman kylän ympäristössä kuluvan kesän aikana. Tätä tarkoitusta varten yhdistys hakee Kittilän kunnalta 2 000 euron suuruista avustusta. Avustushakemus on esityksen oheismateriaalina. Yhdistys on toimittanut liikuntatoimistolle tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.6.2017-31.5.2018 sekä toimintasuunnitelman kaudelle 1.6.2018-31.5.2019. Nämä asiakirjat ovat
nähtävillä kokouksessa.
Raattaman Reitit Ry ylläpitää Raattaman kylän ympäristössä latuverkostoa, jonka kokonaispituus on noin 70 kilometriä. Latuverkosto
ulottuu kolmen kunnan alueelle. Raivauksen tarpeessa olevien latupohjien yhteispituus on noin 50 kilometriä. Suurin osa raivauksen
tarpeessa olevista latupohjista sijaitsee Kittilän kunnan alueella. Yhdistyksen puheenjohtajan mukaan latuverkostoa on edellisen kerran
raivattu vuonna 2015, joten raivaustöiden tarve on ilmeinen. Raivaustöiden viivästyminen heikentää käyttäjätyytyväisyyttä sekä vaikeuttaa latukonekuljettajan työskentelyä.
Liikuntatoimi katsoo, että Raattaman latuverkoston asianmukainen
kunnostaminen palvelee alueellista kokonaisetua. Yhdistyksen ylläpitämät hiihtoladut ovat sekä paikallisten että ulkopaikkakuntalaisten
hiihtäjien ahkerassa käytössä. Lisäksi latuverkoston kunto vaikuttaa
matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiin.
Raattaman raivaustöitä ei ole otettu huomioon liikuntatoimen vuoden 2019 talousarviota laadittaessa, mutta liikuntatoimen talousarvioon on varattu 12 000 euroa yhteisöavustuksia varten kustannuspaikalle 70201 menotilille 4740. Tämä määräraha on ensisijaisesti varattu ympäryskylien latuavustuksia varten. Vuonna 2019 latuavustusten toteutuma on 8 644,00 euroa. Yhteisöavustuksiin varatut
määrärahat on perusteltua käyttää täysimääräisesti. Näin ollen liikuntatoimi katsoo, että Raattaman Reitit Ry:lle voidaan myöntää
avustusta raivaustöiden suorittamista varten. Liikuntatoimi esittää,
että yhdistykselle myönnetään tuhannen (1 000) euron suuruinen
avustus edellä mainituista määrärahoista.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Raattaman Reitit
Ry:lle avustusta esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etsivä nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen
Vapsivlk 17.06.2019 § 30
(Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri puh. 040 631 2107)
Etsivää nuorisotyötä on tehty Kittilässä vuodesta 2010. Kittilän kunnan palveluksessa on ollut jo vuodesta 2012 alkaen 2 etsivää nuorisotyöntekijää. Molemmat ovat olleet määräaikaisessa työsuhteessa
vuoden kerrallaan. Seuraava jakso on 1.9. 2019 – 31.8. 2020.
Vuoden 2019 talousarvioon on vahvistettu toisen määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen.
Neuvotteluissa on päädytty esittämään Tuomas Jääskön työsuhteen
vakinaistamista. Vakinaistamiskriteerinä on käytetty työhistoriaa. Ehdotetulla henkilöllä on pitkä, viidentoista vuoden, työhistoria Kittilän
kunnan palveluksessa.
Keskusteluissa on käsitelty etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamistarvetta, koska työ ei rahoituksen projektiluontoisuudesta huolimatta
ole projektiluontoista vaan vakiintunutta kunnan järjestämää nuorisotyötoimintaa.
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävässä edellytetään nuoriso-ohjaajan,
yhteisöpedagogin (AMK), sosionomin (AMK) tai muuta vastaavaa
koulutusta. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, sosiaalisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen
työskentelyyn ja moniammatillista tiimi- sekä verkostotyön osaamista. Nyt vakinaistettavalla henkilöllä on edellä mainittu kelpoisuus ja
työssä vaadittavat ominaisuudet. Hän on hoitanut tehtävää yhtäjaksoisesti vuoden kerrallaan jo 7 vuoden ajan. Työsuhde on alkanut
17.9.2012.
Työsopimuslain 3 § mukaan: "Työsopimus on voimassa toistaiseksi,
jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa
olevina.
Vakinaistettavan henkilön kanssa on keskusteltu ja hän on antanut
kirjallisen suostumuksen siirtymiseksi vakinaisesti täytettävään etsivän nuorisotyön tehtävään.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää vakinaistaa Tuomas Jääskön työsuhteen, etsivän nuorisotyöntekijän toimeen 1.9.2019 alkaen
toistaiseksi voimassa olevaksi.
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Tiedoksi saatettavat asiat
173/02.05.01/2019
Vapsivlk 17.06.2019 § 31
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Valtionavustuspäätös Lasten ja nuorten kerhotoiminta LAAVI/1786/2018.
Maastopyöräreittien kartoitustyö suoritetaan kesän 2019 aikana.
Agnico Eagle-kaivosyhtiön, Visit Levin ja Kittilän kunnan yhteinen
kuntalaispäivä järjestetään Kittilän urheiluhallilla 24.8.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
_________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§ 31
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 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
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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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