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Toimintakertomus 1.8.2018-31.7.2019/ Inarin koulu 

 

390/12.00.00/2018 

 

SIVLTK § 52 Sivistysjohtaja 

 

          Inarin koulun, Ivalon ala-asteen koulun, Ivalon yläasteen koulun, 

                     Sevettijärven koulun sekä Ivalon lukion rehtoreiden hyväksymät 

          toimintakertomukset lukuvuodelta 2018-2019 ovat ohessa. 

 

          Sivistysjohtajan ehdotus: 

          Sivistyslautakunta merkitsee tietonsa ja päättää, että se ei käytä             KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

    

          Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:  

          Sivistyslautakunta käyttää KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa  

                                           otto-oikeuttaan Inarin koulun toimintakertomuksen osalta ja palauttaa  

          sen uudelleen valmisteltavaksi. Toimintakertomuksessa tulee olla  

                                maininta toimimisesta väistötiloissa.  

          Muilta osin sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että ei 

                                           käytä KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

           Päätös:  

                                 Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

          Toimeksi:      Inarin koulun rehtori 

          Tiedoksi:       koulujen rehtorit 

                                            Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

          _______________ 

 

 

 

                               

          

 

 

             

 

SIVLTK § 67 Sivistysjohtaja 

  

 Inarin koulun rehtori on täydentänyt koulun toimintakertomusta 2018-2019 

väistötiloiss toimisen osalta. Täydennetty toimintakertomus on ohessa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL  92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

  Päätös:  
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   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:     Inarin koulun rehtori 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

 _________________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

Työsuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020/ Sevettijärven koulu 

 

358/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 57 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa on Sevettijärven koulun rehtorin hyväksymä (27.8.2019/§11) 

työsuunitelma lukuvuodelle 2019-2020. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL 92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

 

  Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:  

           Sivistyslautakunta käyttää KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa  

                                            otto-oikeuttaan ja palauttaa Sevettijärven koulun työsuunitelman uudelleen                                              valmisteltavaksi lauantaityöpäivien sekä monialaisten            

                                            oppimiskokonaisuuksien osalta.  

 

                                            Muilta osin sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että ei 

                                            käytä KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi sivistysjohajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi ja toimeksi:   Sevettijärven koulun rehtori 

  Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _______________ 

 

     

 

SIVLTK § 68 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa on Sevettjärven koulun rehtorin täydentämä työsuunnitelma 

lukuvuodelle 2019-2020. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL 92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

  

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:     Sevettijärven koulun rehtori 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  
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 _______________ 
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Inarin kansalaisopiston, kirjastotoimen, kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen 

toimintakertomukset 1.8.2018-31.7.2019 

 

390/12.00.00/2018 

 

SIVLTK § 69 Sivistysjohtaja 

  

 Ohessa ovat Inarin kansalaisopiston, kirjastotoimen, kulttuuritoimen, 

liikuntatoimen sekä nuorisotoimen toimintakertomukset 1.8.2018-

31.7.2019. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL  92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:     kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri                     

ja vapaa-aikasihteeri 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 70 09.10.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kansalaissopiston toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020 

 

358/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 70  Sivistysjohtaja 

 

   Ohessa kansalaisopiston rehtorin hyväksymä Inarin kansalaisopiston 

                                    toimintasuunnitelma 1.8.2019 - 31.7.2020.  

 

                                    Sivistysjohtajan ehdotus: 

                                    Lautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että se ei käytä KuntaL 92 §:n 

                                    mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

                                    Päätös:  

                                    Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

                                    Tiedoksi:      kansalaisopiston rehtori 

                                    Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

  

                                    ________________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

Kirjastotoimen toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020 

 

358/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 71 Sivistysjohtaja 

 

          Ohessa kirjatotoimenjohtajan laatima kirjastotoimen 

                                           toimintasuunnitelma 1.8.2019- 31.7.2020.  

 

                                           Sivistysjohtajan ehdotus: 

                                           Lautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että se ei käytä KuntaL 92 §:n 

                                           mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:       kirjastotoimenjohtaja 

                                             Lisätietoja:    sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

   _________________ 
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Kulttuuritoimen toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020 

 

358/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 72 Sivistysjohtaja 

  

 Ohessa on kulttuurisihteerin laatima kulttuuritoimen toimintasuunnitelma 

1.8.2019-31.7.2020. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL  92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:      kulttuurisihteeri 

                                            Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 

 

 _______________ 
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Sivistyslautakunta § 73 09.10.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Liikunta- ja nuorisotoimen toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020 

 

358/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 73 Sivistysjohtaja  

 

 Ohessa on vapaa-aikasihteerin laatima vapaa-aikatoimen (liikunta- ja 

nuorisotoimen) toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL  92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 
 Lautakunta käyttää otto-oikeuttaan ja palauttaa toimintasuunitelman 

valmisteluun sääsuojahallin yleisten käyttövuorojen lisäämistä varten sekä 

jäähalli-nimikkeen muuttamiseksi sääsuojahalliksi. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:      vapaa-aikasihteeri 

  Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

  ________________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

Sivistyspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2020 

 

403/02.05.00/2019 

 

SIVLTK § 74 Sivistysjohtaja 

 

 Kunnan taloudellinen tilanne on muuttunut merkittävästi ulkopuolisista 

tekijöistä ja investointiohjelmasta johtuen. Vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin 

tapahtuva verotulojen kertymä on laskentatavan muuttumisesta johtuen 

muuttunut on muuttunut ja valtionosuusjärjestelmään on tehty kahteen 

vuoteen vaikuttava korjausliike. Ne ovat vaikuttaneet Inarin kunnan 

talouteen negatiivisesti. Näiden yhteisvaikutus on arvioitu noin miljoonaksi 

euroksi vuonna 2020, mutta laskentamalli elää.  

 

 Tämä on johtanut siihen että kunnan taloussuunnittelua tarkastetaan ja 

maksujen tarkastaminen on yksi osa sitä. Sivistystoimi on 

talousarviovalmistelussaan huomioinut tuon muutoksen ja sisällyttänyt sen 

raamiinsa. Suorat vaikutukset ovat noin 165 000 euroa. 

Määrärahavaikutuksia sillä on palkkoihin, ostoihin, palveluiden ostoihin ja 

arvioituihin tuloihin. Tässä esitetyt säästötoimenpiteet eivät vielä sisälly 

laskettuun talousarvioon. Toteutuessaan tehty säästö palautetaan 

yllämainittuihin kohtiin. 

  

 Iltapäivätoiminnan maksuja on tarkasteltu viimeksi keväällä 2018 ja niihin 

ei ole tehty muutoksia iltapäivätoiminnan aloittamisen jälkeen vuonna 

2004. Inarin kunnan järjestämän iltapäivätoiminnan kokonaiskulutkulut 

ovat kunnalle noin 445 500 euroa ja tulot 30 000 euroa. Inarin kunnassa on 

käytössä mahdollisuus maksun puolittamiseen, jos käyttö on puolet tai sitä 

vähäisempää, sekä mahdollisuus laskuttamatta jättämiseen eriytyisestä 

perustellusta syystä. Korkein säädetty maksu 570 tunnin (keskimäärin 3 

tuntia päivässä) iltapäivätoiminnassa saa olla 120 euroa kuukaudessa ja 760 

tunnin (keskimäärin 4 tuntia päivässä) iltapäivätoiminnan määrässä 160 

euroa kuukaudessa. Pelkillä indeksikorotuksilla määritettynä alkuperäinen 

maksu olisi n. 65 euroa. Inarin kunta järjestää iltapäivätoimintaa kello 16.30 

asti, joka tarkoittaa, että lapsi olisi iltapäivätoiminnassa noin 665 tuntia 

vuodessa. Iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 30 eurolla on 

kustannusvaikutukseltaan 20 000- 30 000 euroa vuodessa riippuen 

kuluttajakäyttäytymisestä. 

 

 Päivähoitomaksujen osalta korotusta esitetään tilapäisen hoidon maksuun. 

Tilapäinen hoito tarkoittaa hoitoa, joka tarvitaan lapsille, jotka eivät ole 

Inarin kunnan kunnallisessa hoidossa. Hoitoa haetaan meiltä mm. silloin 

kun ei oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan tai joku tarvitsee 

satunnaisesti jostakin syystä tilapäistä hoitoa ja siitä aiheutuu 

varhaiskasvatustoimistossa paljon ylimääräistä työtä järjestelyissä ja 

laskutuksessa. Muutos tähtää lähinnä toiminnallisuuteen ja aiheutuneiden 

kulujen kattamiseen. Tilapäisen hoidon maksu on nyt 15 euroa päivässä. 

Kustannusvaikutus on vuodessa arviolta 1 000€ vuodessa. 
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 Vapaa-aikatoimen maksuja on yhtenäistetty kattamaan palveluita 

laajemmin kuin aiemmin. Liikuntapassi käy sekä urheilutalon salivuorolle, 

esimerkiksi sulkapallon peluuseen, että molemmille kunnan kuntosaleille. 

Kertamaksu yhdistetään uimahallimaksun kertamaksun kanssa. 

Kertamaksujen suuruus on erityisryhmään kuuluville 2 euroa, täysi hinta 

kolme euroa. Liikuntapassien hinnat ovat erityisryhmään kuuluville 7€/kk, 

muille 10€/kk ja yrityspassi 20€/kk. Alhaisen maksutason perusteella on 

harkittava, että vapaa-aikatoimen liikuntapassien hinnat korotetaan 

seitsemästä 12 euroon, kymmenestä 15 euroon, yrityspassi kahdesta 

kymmenestä 25 euroon. Muutoksen vaikutus talouteen olisi noin 10 000€ 

vuodessa. 

 

 Kansalaisopiston oppitunnin kokonaiskustannus on 43,75 euroa tunti. Tällä 

hetkellä toteutuva tuntimäärä on 6200-6400 tuntia. Laskemalla tuntien 

määrää 1000 tunnilla, toteutuma olisi 5200-5400 tuntia. Tämän vaikutus 

säästönä olisi 43750 euroa vuodessa. Laskemalla tuntien määrää 500 

tunnilla, toteutuma olisi 5700-5900 tuntia ja kustannussäästö 21875 euroa 

vuodessa. 

 

 Yhteensä näiden toimenpiteiden arvioitu kustannusvaikutus olisi noin        

60 000 euroa vuodessa. Osa vaikutuksista tulevat voimaan viiveellä, eikä 

säästö ole ensimmäisenä vuonna täysimääräinen. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta päättää laskea kansalaisopiston tavoitetuntimäärää 500 

tunnilla 1.8.2020 alkaen ja korottaa sivistystoimen maksuja seuraavasti: 

 

 1. iltapäivätoiminnan täyttä maksua 30 euroa, 80 euroon kuukaudessa 

     1.8.2020 alkaen 

 2. tilapäisen hoidon maksua 5-15 euroa, 20 €/päivä tai 30 €/päivä, jos hoito  

    on yö/sunnuntai/pyhäpäivä 1.1.2020 alkaen 

 3. vapaa-aikatoimen kertamaksut korotetaan kahdesta eurosta kolmeen  

    euroon, kolmesta eurosta viiteen euroon 1.1.2020 alkaen ja 

 4. vapaa-aikatoimen liikuntapassien hinnat korotetaan seitsemästä eurosta   

                                               12 euroon, kymmenestä eurosta 15 euroon sekä yrityspassi  

    20 eurosta 25 euroon. 

 

 Käsittely: 
 Aleksi Kinnumen esitti, että esitettyjä toimenpiteitä ei tehdä. Anne Tuovila, 

Lauri Titola, Tanja Sanila, Göran Blomster, Miina Seurujärvi ja Vesa 

Pietikäinen kannattivat Kinnusen esitystä. 

 

 Koska on tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkava esitys, suoritettiin 

äänetys. Äänestyksessä sivistysjohtajan esitys on Jaa ja Kinnusen esitys on 

Ei. Äänestyksessä annettiin yksi Jaa ääni ja seitsemän Ei ääntä. Päätökseksi 

tuli Kinnusen esitys. 

 

 Päätös: 

 Sivistyslautakunta päätti, että se ei toteuta esitettyä kansalaisopiston 

tuntimäärän vähennystä, eikä esitettyjä maksujen korotuksia. 
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 Kari Akujärvi ja sivistysjohtaja jättivät eriävän mielipiteensä. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Tiedoksi:       kansalaisopiston rehtori, Inarin koulun rehtori, Ivalon   

                      ala-asteen rehtori, Sevettijärven koulun rehtori,  

                      varhaiskasvatusjohtaja ja vapaa-aikasihteeri 

                                             Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 75 09.10.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 

2022/sivistyslautakunta 

 

208/02.02.00.00/2019 

 

SIVLTK § 75 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistystoimi on valmistellut talousarvion vuodelle 2020 ja 

taloussuunnitelman vuosille 2021-2022. Sivistystoimessa työn alla olevat 

isot kiinteistö- ja organisaatioratkaisut vaikuttavat talouteen sekä 

talousarviovuonna, että suunnitteluvuosina. Tarkemmin toiminnan 

muutosta on käsitelty talousarviotekstissä. 

 

 Toiminnalliset muutokset kohdistuvat kiinteistöihin, niiden kalustamiseen, 

varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen lainsäädännön muutoksessa 

sekä nuorisopalveluiden radiotoiminnan mallin muutokseen. Vapaa-

aikatoiminnan organisaatiouudistus pyritään saattamaan loppuun. 

 

 Ohessa ovat: 

 - sivistyslautakunnan raami sekä toiminnalliset muutokset 

 - sivistystoimen talousarvio ja talous-ja toimintasuunnitelma 2020-2022     

 - henkilöstöohjelma  

 - talousarvion käyttösuunnitelmat vastuualueittain, liitetään  

   kokousasiakirjoihin myöhemmin  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvioesityksen. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

  Tiedoksi:      kunnanhallitus, sivistystoimen vastuuhenkilöt 

  Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

  

  _______________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden päätökset 12.9.-2.10.2019 
 

SIVLTK § 76 Hallintosihteeri 

 

Ohessa on luettelo sivistyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijain tekemät päätökset ja 

päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-

oikeuttaan.  

 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Lisätietoja:  hallintosihteeri Satu Kyrö, puh. 040 732 1719 

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 77 09.10.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ilmoitusasiat 
 

SIVLTK § 77 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 - Lukion ja yläasteen sisäilmakysely käynnissä 

 - Lukion ruokalan poistokanavan paineistus 

 - Lukio ilmanpuhdistimet 

 - Inarin koulun vanhempainilta 1.10.2019 

 - Seurayhteistyöilta 24.9.2019 

 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

   _______________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 78 Sivistysjohtaja 

 

 - merkitään pöytäkirjaan OAJ:n  paikallisyhdistyksen edustajien vierailu,  

  jolloin kokous oli keskeytettynä klo 16.03-17.27. Esittelijä ja  

                                             pöytäkirjanpitäjän poistuivat täksi ajaksi. 

 

 - koulusuunnittelun tilannekatsaus 

 

 - kunnanhallitus vierailee Inarin kirkonkylällä ja tutustuu mm. koulun ja  

   kirjaston tiloihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.16 ja antoi sivulla 

 166 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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Muutoksenhakuohje 
 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee 

 kuntalain 91 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai 

 työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 

 

Pykälät:   67, 69, 75-78 

 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 

 

Pykälät:   68, 70-74 

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 

 

Pykälät: 

 

Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 

 

Pykälät: 
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Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus 
 

Oikaisuvaatimusohje 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  

välittömästi vaikuttaa (asianosainen)  

 kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä  

ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa katsotaan 

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 

näytetä. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti  

nähtäväksi. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisu- 

vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Inarin sivistyslautakunnalle  

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111  

aukioloaika:  klo 9.00 - 15.00. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 se, millaista oikaisua vaaditaan 
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 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 

yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää sivistysosaston hallintosihteeriltä. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

       aukioloaika  klo 9.00 - 15.00. 
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