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Sivistyslautakunta

Aika

10.06.2019 klo 10:05 - 14:00

Paikka

Valtuustosali

Käsitellyt asiat
§
75
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84
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90
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92
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Otsikko
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Tiedoksi saatettavat asiat
Talouden katsaus
Utsjokisuun ja Saamelaislukion rehtori, 1.8.2019 alkaen
Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen
opetus, 1.8.2019 alkaen
Utsjokisuun koulun luokanopettaja, 1.8.2019 alkaen.
Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajailtapäivätoiminnan ohjaajan toimi
Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan
virka, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja,
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja,
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettajan,
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
Saamen kielen lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.201931.7.2020
Kielten lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus, ajalle
1.8.2019-31.7.2021
Perhepäivähoitajan viransijaisuus Nuorgamin
perhepäiväkodissa, ajalle 1.7.-31.12.2019
Lastentarhanopettaja 50% / Erityislastentarhanopettaja
50%, 1.8.2019 alkaen
Pohjoissaamenkielinen lastenhoitajan määräaikainen
toimi, Nuorgamin kielipesä, ajalle 1.7.2019-31.12.2019.
Koululaiskuljetukset lukuvuodelle 2019-2020
Valtuutus päätöksenteosta (sivistystoimen virat ja toimet
lukuvuodeksi 2019-2020)
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön kehittämishanke
Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen
päiväkodiksi 1.1.2020 alkaen
A1-kielen varhentaminen
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99
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Pöytäkirja
Utsjoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelman
päivittäminen
Karigasniemen valaistun ladun latupohjan ja valojen
korjaaminen
Perhepäivähoitajan toimen viransijaisuus Nuorgamin
perhepäiväkodissa ajalle 1.6.-31.12.2019
Selvityspyyntö Aluehallintovirastoon Karigasniemen
koulun tilanteesta
Utsjokisuun koulun aamualoitusajan myöhäistäminen ja
lukujärjestyksen uudistaminen
Virkavapaa-anomus
Hallintosäännön uudistaminen
Henkilöstöohjeen uudistaminen
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

5/2019

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Aikio Elle Kaaren
Seurujärvi Pirjo
Simonen Esa
Guttorm Riikka
Holma Lotta-Inkeri
Guttorm Urho
Saijets Mika

Klo
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00

Laiti Niila
Näkkäläjärvi-Länsman Anna
Rauma Laura
Hekkanen Eemeli
Aurala Arto
Niittyvuopio Indira
Rasmussen Torkel
Tieva-Niittyvuopio Vuokko
Tapiola Ilmari

Arola Laura
Aikio Maria Sofia
Guttorm Pilvi
Jaatinen Eeva

Lisätiedot

Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
Kunnanhallituksen
edustaja

Nuorgam Eeva

Muu

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00
10:05 - 14:00

Sivistysjohtaja-rehtori
Tulkki
Pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Elle Aikio
puheenjohtaja

Eeva Jaatinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
75 - 106

Pöytäkirjan tarkastus
10.6.2019

Esa Simonen

Lotta-Inkeri Holma

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Sivistystoimistossa 17.06.2019 09:00

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
Eeva Jaatinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 75

5/2019

10.06.2019

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk 10.06.2019 § 75
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 76

5/2019

10.06.2019

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivltk 10.06.2019 § 76
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

6

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 77

5/2019

7

10.06.2019

Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivltk 10.06.2019 § 77
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Hyväksyttiin lisäyksellä muut asiat.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 78

5/2019

10.06.2019

Tiedoksi saatettavat asiat
Sivltk 10.06.2019 § 78
Utsjoen kunta, kunnanhallitus 10.5.2019
- 77 § Inarin kunnan lausuntopyyntö yhteisestä kielistrategiasta.
Ehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 79

5/2019

10.06.2019

Talouden katsaus
46/02.02.01/2019
Sivltk 10.06.2019 § 79
Valmistelija esittelee oheismateriaalina olevan sivistystoimen
talousraportin.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousraportin tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistyslautakunta
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Utsjokisuun ja Saamelaislukion rehtori, 1.8.2019 alkaen
3/01.01.00/2019
Sivltk 05.02.2019 § 7
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka, 1.8.2019
alkaen, on ollut haettavana 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Kaikkilla hakijoilla on
rehtorin kelpoisuus ja kokemusta rehtorin tehtävistä. Hakijoilla ei ole
saamen kielen taitoa.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Koska saamenkielentaitoisia hakijoita ei ollut, jatketaan viran
hakuaikaa 22.2.2019 saakka. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 12.03.2019 § 31
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. Hakijalla
on opettajan kelpoisuus ja saamen kielen taito, mutta ei rehtorin
kelpoisuutta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 10.5. asti, koska Utsjokisuun peruskoulussa on
kaksi opetuskieltä: saame ja suomi eikä hakijoissa ole yhtäkään,
jolla olisi sekä rehtorin kelpoisuus että saamen kielen taito.
Päätös:
Lotta Holma ehdotti, että Pasi Oikarinen valitaan virkaan. Ehdotusta
ei kannatettu.
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§7
§ 31
§ 51
§ 80
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Sivltk 14.05.2019 § 51
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus.
Ehdotus:
Hakuajan päättymiseen mennessä ei tullut hakijaa, jolla olisi sekä
rehtorin kelpoisuus että molempien opetuskielten taito.
Rehtorin tehtävät lukuvuonna 2019 - 2020 hoidetaan määräaikaisin
järjestelyin.
Päätös:
Riikka Guttorm ehdotti, että jatketaan hakuaikaa 7.6.2019 asti.
Kannatettiin yksimielisesti.
Päätökseksi tuli Guttormin ehdotus.

Sivltk 10.06.2019 § 80
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. Pasi
Oikarinen on vetänyt hakemuksensa pois. Hanna Helander on
toimittanut todistuksen rehtorikelpoisuudesta.
Ehdotus:
Valitaan Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtoriksi Hanna
Helander 1.8.2019 alkaen. Helanderilla on molempien opetuskielien
taito ja rehtorin kelpoisuus.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§9
§ 32
§ 53
§ 81
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus, 1.8.2019 alkaen
3/01.01.00/2019
Sivltk 05.02.2019 § 9
Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka, 1.8.2019
alkaen, on ollut haettavana 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohta-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 12.03.2019 § 32
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla on
luokanopettajan kelpoisuus mutta ei saamen kielen taitoa.
Ehdotus:
Jatketaan viran hakuaikaa 6.5.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 14.05.2019 § 53
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus.Hakijalla
ei ole saamen kielen taitoa.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§9
§ 32
§ 53
§ 81
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12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 81
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. Yhdellä
hakijalla ei ole saamen kielen taitoa, yhdellä ei ole vaadittavaa
kelpoisuutta. Yhdellä hakijalla on sekä kielitaito että kelpoisuus; hän
hakee määräaikaista työpisteen siirtoa kunnan toisesta yksiköstä
lukuvuodeksi 2019-2020.
Ehdotus:

Lautakunta myöntää Merja Vuolabille työpisteen siirron Utsjokisuun
kouluun lukuvuodeksi 2019-2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 82

5/2019

14

10.06.2019

Utsjokisuun koulun luokanopettaja, 1.8.2019 alkaen.
3/01.01.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 82
Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka, 1.8.2019 alkaen on ollut
haettavana 29.5.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. Molemmilla on virkaan
vaadittava kelpoisuus. Toinen hakijoista veti hakemuksensa pois.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Valitaan Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virkaan
Inkeri Kaski 1.8.2019 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 16
§ 38
§ 61
§ 83
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi
3/01.01.00/2019
Sivltk 05.02.2019 § 16
Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan-iltapäivätoiminnan
ohjaajan toimi on ollut haettavana joko toistaiseksi täytettäväksi
(kelpoinen hakija) tai määräaikaisesti täytettäväksi kouluvuoden
ajaksi 10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja nettisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 12.03.2019 § 38
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla on
koulunkäynninohjaajan kelpoisuus, mutta ei saamen kielen taitoa.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti. Aiemmin hakenut huomioidaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 14.05.2019 § 61
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut uusia hakemuksia.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 16
§ 38
§ 61
§ 83
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Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 83
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus. hakijalla
ei ole kelpoisuutta tehtävään, mutta hänellä on usean vuoden
kokemus tehtävästä ja saamen kielen taito.
Ehdotus:
Valitaan Utsjokisuun koulunkäynninohjaaja-iltapäiväkerhon vetäjäksi
Aaro Länsman 12.8.2019 - 30.5.2020.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 57
§ 84

5/2019
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14.05.2019
10.06.2019

Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan virka, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
3/01.01.00/2019
Sivltk 14.05.2019 § 57
Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan virka, ajalle
1.8.2019-31.7.2020, on ollut haettavana 30.4.2019 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla,
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Hakuaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. Toisella hakijoista on
erityisluokanopettajan koulutus ja toisella luokanopettajan koulutus.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Valitaan Karigasniemen koulun suomenkielisen luokanopettajan
virkaan Iris Jero jolla on erityisluokanopettajan kelpoisuus, varalle
valitaan Juliaana Lääkkölä.
Muutosehdotus:
Kumpikaan virkaa hakeneista ei ota paikkaa vastaan. Jatketaan
hakuaikaa 29.5.2019 asti.
Päätös:
Päätös muutosehdotuksen mukaisesti.

Sivltk 10.06.2019 § 84
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole
perusopetuksen opettajan kelpoisuutta.
Ehdotus:
Virkaan ei ollut kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ja virkaa ei
täytetä sellaisenaan.
Päätös:
Mika Saijets poistui osallisuusjäävinä asian käsittelyn ja päätöksen
teon ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 13
§ 36
§ 58
§ 85
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.201931.7.2020
3/01.01.00/2019
Sivltk 05.02.2019 § 13
Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen päätoimisen
tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut haettavana
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 12.03.2019 § 36
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 14.05.2019 § 58
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 85
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Hakijoilla ei
ole opettajan kelpoisuutta, mutta heillä on saamen kielen taitoa ja
kokemusta opettamisesta.
Ehdotus:
Valitaan Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen
päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020 Jani
Guttorm.
Päätös:
Urho Guttorm poistui intressijäävinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 13
§ 36
§ 59
§ 86
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.201931.7.2020
3/01.01.00/2019
Sivltk 05.02.2019 § 13
Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen päätoimisen
tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut haettavana
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 12.03.2019 § 36
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 14.05.2019 § 59
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 86
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Hakijoilla ei
ole opettajan kelpoisuutta, mutta heillä on saamen kielen taito ja
kokemusta opettamisesta.
Ehdotus:
Valitaan saamenkielisen opetuksen päätoimisen tuntiopettajan
virkaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020 Jarkko Länsman.
Päätös:
Urho Guttorm poistui intressijäävinä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 14
§ 37
§ 60
§ 87

5/2019

05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettajan, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.201931.7.2020
3/01.01.00/2019
Sivltk 05.02.2019 § 14
Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen päätoimisen
tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 on ollut haettavana
10.1.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 22.2.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 12.03.2019 § 37
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 30.3.2019 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 14.05.2019 § 60
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 14
§ 37
§ 60
§ 87

5/2019
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05.02.2019
12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 87
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole
opettajan kelpoisuutta, mutta hänellä on saamen kielen taitoa ja
kokemusta opettamisesta.
Ehdotus:
Valitaan saamenkielisen opetuksen päätoimisen tuntiopettajan
virkaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020 Suvi Somby-Rasmus.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 88

5/2019

24

10.06.2019

Saamen kielen lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
3/01.01.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 88
Saamen kielen lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020, on
ollut haettavana 3.6.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu
kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 25.6.2019 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 89

5/2019

25

10.06.2019

Kielten lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020
3/01.01.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 89
Kielten lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.2019-31.7.2020, on ollut
haettavana 3.6.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. Hakijoilla on vaadittu
kelpoisuus. Toinen hakijoista veti hakemuksensa pois.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 18.6.2019 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 90

5/2019

26

10.06.2019

Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.2019-31.7.2021
3/01.01.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 90
Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus, ajalle 1.8.201931.7.2021, on ollut haettavana 3.6.2019 mennessä. Hakuilmoitus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. Toinen hakijoista veti
hakemuksensa pois.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Valitaan matemaattisten aineiden lehtorin viransijaiseksi Juha
Leppänen ajalle 1.8.2019-31.7.2021.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 44
§ 63
§ 91

5/2019

12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Perhepäivähoitajan viransijaisuus Nuorgamin perhepäiväkodissa, ajalle 1.7.-31.12.2019
3/01.01.00/2019
Sivltk 12.03.2019 § 44
Perhepäivähoitajan viransijaisuus Nuorgamin perhepäiväkodissa
ajalle 1.7.-31.12.2019, on ollut haettavana 28.2.2019 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla,
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole
kelpoisuutta tehtävään.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 30.4.2019 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 14.05.2019 § 63
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 3 uutta hakemusta. Yksi
hakijoista on vetänyt hakemuksensa pois. Muilla hakijoilla ei ole
vaadittua kelpoisuutta.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti. Aiemmin hakeneet
huomioidaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 91
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut uusia hakemuksia.
Hakijoilla ei ole toimeen vaadittavaa koulutusta.
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 44
§ 63
§ 91

5/2019

12.03.2019
14.05.2019
10.06.2019

Valitaan toimeen Ulla Orislahti, jonka katsotaan olevan soveltuva
tehtävään.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 64
§ 92

5/2019

29

14.05.2019
10.06.2019

Lastentarhanopettaja 50% / Erityislastentarhanopettaja 50%, 1.8.2019 alkaen
3/01.01.00/2019
Sivltk 14.05.2019 § 64
Lastentarhanopettajan 50% / erityislastentarhanopettajan 50% virka,
1.8.2019 alkaen, on ollut haettavana 30.4.2019 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla,
Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Hakuaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 29.5.2019 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 10.06.2019 § 92
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 uusi hakemus.Hakijalla
ei ole tehtävään vaadittavaa kelpoisuutta. Hakijalla on
steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.
Ehdotus:
Täytetään virka määräaikaisena lastentarhanopettajana 1.8.201931.7.2020 Utsjoen suomenkieliseen yksikköön. Valitaan tehtävään
steinerpedagogi Tapio Valle. Erityisopettajan palvelut konsultoidaan
kunnan sisältä.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 93

5/2019

30

10.06.2019

Pohjoissaamenkielinen lastenhoitajan määräaikainen toimi, Nuorgamin kielipesä, ajalle
1.7.2019-31.12.2019.
3/01.01.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 93
Pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan määräaikainen toimi,
Nuorgamin kielipesässä ajalle 1.7.2019-31.12.2019 on ollut
haettavana 31.5.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan määräaikaiseen toimeen
Nuorgamin kielipesään ei saapunut yhtään hakemusta. Kielipesä on
saanut saamelaiskäräjiltä rahoituksen ja toiminta on aloitettu
elokuussa 2017, toiminta on jatkunut keskeytymättä
resurssihaasteista huolimatta.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Varhaiskasvatusjohtaja järjestelee kielipesän lastenhoitajan
työtehtävät sisäisin siirroin ja määräaikaisin järjestelyin.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 94

5/2019

31

10.06.2019

Koululaiskuljetukset lukuvuodelle 2019-2020
27/12.00.01/2019
Sivltk 10.06.2019 § 94
Lukuvuoden 2019-2020 ostoliikenteenä järjestettävistä kuljetuksista
on pyydetty tarjoukset 3.6.2019 mennessä. Tarjouspyyntö on
julkaistu kunnan nettisivuilla, hankintailmoituksena ilmoituskanava
HILMA:ssa ja Cloudiassa. Tarjouspyyntö, pyyntöön liittyvät
tarjousasiakirjat ja pöytäkirja tarjousten avaamistilaisuudesta ovat
nähtävillä kokouksessa.
Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Kumpikaan tarjouksista ei täytä tarjouspyynön vaatimuksia.
Tarjouksissa ei ole mukana kaikkia tarvittavia asiakirjoja.
Tarjouskilpailu käynnistetään uudestaan. Sivistyslautakunta
valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin tekemään päätöksen uuden
tarjouskilpailun jälkeen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 66
§ 95

5/2019

32

14.05.2019
10.06.2019

Valtuutus päätöksenteosta (sivistystoimen virat ja toimet lukuvuodeksi 2019-2020)
30/01.01.01/2019
Sivltk 14.05.2019 § 66
Sivistystoimessa on vielä useita määräaikaisia ja vakinaisia virkoja ja
toimia täyttämättä lukuvuodeksi 2019 - 2020, eikä kaikkien virkoihin
ja toimiin valittujen kohdalla ole varmuutta viran/toimen
vastaanottamisesta.
Kunnan halllintosäännön mukaan viranhaltijapäätöksellä voidaan
ottaa korkeintaan 6 kk virka- tai työsuhteeseen. Tätä pitemmissä
määräyksissä tai sopimuksissa päätös on lautakunnan. Lautakunta
voi delegoida päätösvallan viranhaltijalle.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja
varhaiskasvatusjohtajan tekemään loput virka- ja toimivalinnat
vakituisesti tai määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020 välillä.
Päätös:
Mika Saijets ehdotti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
Riikka Guttorm, Pirjo Seurujärvi ja Esa Simonen kannattivat
ehdotusta.
Lotta Holma ehdotti, että lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajarehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan tekemään virka- ja toimivalinnat
määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020 välillä seuraavaan kokoukseen
asti. Elle Aikio kannatti ehdotusta.
Koska kokouksessa oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa
JAA oli Mika Saijetsin kannatettu esitys ja EI Lotta Holman
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin
yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 4 kpl (Esa Simonen, Riikka Guttorm,
Pirjo Seurujärvi, Mika Saijets) ja EI ääniä 2 kpl (Lotta Holma, Elle
Aikio).
Koska kokouksessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli
esittelijän ehdotus ja EI Mika Saijetsin kannatettu esitys.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta
JAA ääniä 0 kpl ja EI ääniä 6 kpl (Esa Simonen, Riikka Guttorm,
Lotta Holma, Pirjo Seurujärvi, Elle Aikio, Mika Saijets).
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 66
§ 95

5/2019

14.05.2019
10.06.2019

Päätökseksi tuli Mika Saijetsin ehdotus.

Sivltk 10.06.2019 § 95
Ehdotus:
Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja
varhaiskasvatusjohtajan tekemään loput virka- ja toimivalinnat
vakituisesti tai määräajaksi 1.8.2019 - 31.7.2020 välillä.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 96

5/2019

34

10.06.2019

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön kehittämishanke
47/00.01.05/2019
Sivltk 10.06.2019 § 96
Utsjoen kunta on hakenut ja saanut avustusta innovatiivisten
oppimisympäristöjen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallista kulttuuria
varhaiskasvatuksessa. Utsjoen kunta on rakentamassa uusia
varhaiskasvatuksen yksiköitä. Saadulla rahoituksella suunnitellaan ja
hankitaan rakennettaviin yksiköihin saamelaisen kulttuurin ja
paikallisen luonnonkierron mukaisia oppimisympäristöjä sekä
taidetta. Tähän voivat kuulua muun muassa kalusteet,
pihaympäristöt ja esimerkiksi kodat.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle avustusta 16 650 euroa.
Hankkeen kokonaismenot ovat 18 500 euroa. Sivityslautakunta
myöntää hankkeelle aloitusluvan 1.7.2019 alkaen ja osoittaa
omavastuuosuuden 1850 euroa sivistystoimen kehittämishankkeista.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 97

5/2019

35

10.06.2019

Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkodiksi 1.1.2020 alkaen
49/05.09.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 97
Nuorgamissa toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti.
Ryhmäperhepäiväkoti tarkoittaa
kodinomaista yksikköä, jossa perhepäivähoitajat hoitavat
korkeintaan 12 lasta. Tällä hetkellä Nuorgamin yksikössä on 18
lasta, mikä ylittää ryhmäperhepäiväkodin mitoituksen. Yksikössä on
x perhepäivähoitajan toimea.
Nuorgamin ryhmäperhepäiväkoti ei vastaa enää nykyistä
varhaiskasvatuslakia.
Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla
varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista
vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta,
toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta
sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen
opettajilla. Ryhmäperhepäiväkodissa ei toimi lastentarhanopettajaa.
Yksikön pedagoginen johtaminen Utsjoelta tai Karigasniemeltä käsin
on haastavaa.
Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa kerrallaan 4 lasta, joten
nykyisen tilanteen mukaisesti Nuorgamissa tulisi olla 5 hoitajaa – ja
enemmänkin, kun huomioidaan vuorohoidon tarve. Yksikkö on tällä
hetkellä auki 6 päivää viikossa, ajalla 7.00-18.30.
Perhepäivähoitoyksikköön rekrytoiminen on ollut erittäin haastavaa.
Jos yksikkö muuttuu päiväkodiksi, suhdeluku muuttuu siten, että voi
olla 7 yli 3-vuotiasta /per hoitaja ja 4 alle 3-vuotiasta per hoitaja.
On syytä muuttaa Nuorgamin ryhmäperhepäiväkoti päiväkodiksi,
jossa on toiminnasta vastaava lastentarhanopettaja.
Lastentarhaopettajan viran perustamisella varaudutaan myös
varhaiskasvatuslain kelpoisuusehtoja koskevaan muutokseen.
Uudessa varhaiskasvatuslaissa on ollut tavoitteena yhtenäistää
varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa
säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä. Lain
voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön
mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella
tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja
muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen
opettajan tulee olla kaksikielinen, sillä yksikössä on sekä
suomenkielistä hoitoa että saamenkielistä hoitoa.
Asian valmistelivat sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola ja
varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 97

5/2019

36

10.06.2019

Sivistyslautakunta esittää valtuustolle, että muutetaan Nuorgamin
perhepäivähoitoyksikkö päiväkodiksi, ja perustetaan sinne
lastentarhanopettajan toimi sekä 2 lastenhoitajan toimea 1.1.2020
alkaen. Toimien kelpoisuusehdot ovat asetuksen 540/2018
mukaiset. Talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2020 talousarvion
suunnittelussa.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 42
§ 98

5/2019

37

12.03.2019
10.06.2019

A1-kielen varhentaminen
21/12.00.01/2019
Sivltk 12.03.2019 § 42

Perusopetuksen oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi
pitkä kielen oppimäärä eli niin sanottu A1-kielen oppimäärä. Tällä
hetkellä A1-kielen opetus alkaa viimeistään
perusopetuksen kolmannella vuosiluokalla - Utsjoella 2. luokalla.
Opetuksen järjestäjä päättää tarjottavasta A1-kielivalikoimasta.
Utsjoen kunnan opetussuunnitelman mukainen A1-kieli on englanti.
Valtioneuvosto antoi 20.9.2018 asetuksen perusopetuslaissa
tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston
asetuksen 6 §:n muuttamisesta sekä asetuksen
perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Päätöksen myötä kaikki syksyllä 2019 perusopetuksen
sa aloittavat 1. vuosiluokan oppilaat aloittavat A1-kielen opiskelun
viimeistään kevätlukukaudella 2020. Asetusta perusopetuslaissa
tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) muutettiin siten, että A1
-kielen opetuksen vuosiviikkotuntimäärää lisättiin 2
vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1-2.Päätöksen myötä
perusopetuksen kokonaisvuosiviikkotuntimäärä eli
oppivelvollisuuteen kuuluva oppimäärä kasvaa 224 vuosiviikkotuntiin
ja A1-kielen oppimäärä 16 vuosiviikkotunnista 18 vuosiviikkotuntiin. .
Valtakunnalliset opetussuunnitelmat valmistuvat 1.5.2019
mennessä.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
1) Utsjoen kunta sijoittaa A1-kielen oppimäärän 2 uutta
vuosiviikotuntia niin, että toinen tulee 1.luokalle. Koska 2.luokalla
paikallisessa opetussuunnitelmassa on jo A1-kielen tunti, toinen tunti
sijoitetaan vuosiluokalle 5.
2) Em. opetukselle laaditaan opetussuunnitelmat heti, kun
valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet valmistuvat, ja
samalla päivitetään paikallinen tuntijako.
3) Opetus aloitetaan jo syyslukukaudella 2019.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 42
§ 98

5/2019

38

12.03.2019
10.06.2019

Sivltk 10.06.2019 § 98
A1-kieltä on lisätty yksi tunti 1. luokalle ja yksi tunti 5. luokalle.
1) Koska 1. luokalla on nyt 2 viikkotuntia A2-kieltä ja 2. luokalla yksi,
ensimmäisen luokan tuntimäärä kasvaa tarpeettoman suureksi.
Muutetaan siis tuntijakoa niin, että A2 kieltä on 1. luokalla yksi tunti
ja toisella luokalla kaksi tuntia.
2) 5. luokan lisätunti A1-kielessä lisää 5. luokan tuntimäärää
suuremmaksi kuin 6. luokalla. Tämä vaikeuttaa lukujärjestyksen ja
kuljetusten suunnittelua, sillä Utsjoella 5. ja 6. luokka toimivat lähes
poikkeuksetta yhdysluokkana. Tuntimäärän tasaamisessa on kaksi
vaihtoehtoa:
a. vähennetään 5. luokalta 1 äidinkielen tunti, sillä 5. luokalla on yksi
tunti enemmän äidinkieltä kuin 6. luokalla, ja mitä valtakunnallinen
tuntijako edellyttää.
b. lisätään myös 6. luokalle 1 äidinkielen tunti, jolloin tuntimäärät 5.
ja 6. luokalla ovat taas samat.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy ylläolevat lisäykset ehdotuksen 1 ja 2b
mukaisesti Utsjoen kunnan paikalliseen tuntijakoon.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen
52/05.09.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 99
Opetushallitus määräsi 19.12.2018 uusista
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.9.2018 voimaan tulleen
varhaiskasvatuslain mukaisesti. Utsjoen kunnan
varhaiskasvatussuunnitelma on edellisen kerran päivitetty keväällä
2017, joka lautakunnan hyväksynnän jälkeen otettiin käyttöön
1.8.2017.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat
paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa
2019. Näin ollen Utsjoen kunnan vasu on päivitetty vastaamaan
uutta lakimuutosta.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karigasniemen valaistun ladun latupohjan ja valojen korjaaminen
53/12.04.02/2019
Sivltk 10.06.2019 § 100
Liikuntatoimi esittää Karigasniemen valaistun ladun valojen
korjaamista. Valoista suuri osa on pimeänä, osa valopylväistä on
kenossa ja vaarassa kaatua. Valojen korjaaminen mahdollistaa
turvallisen liikkumisen kaikille kuntoilijoille, etenkin ikäihmisille.
Valoja on aiemmin korjattu, mutta pysyvää ratkaisua ei ole saatu.
Valaistun ladun latupohja on paikoitellen huono, kevään
sulamisvedet ohjautuvat muutamissa kohdin niin, että se hajottaa
latupohjaa. Oikeanlaisella ojituksella tilannetta saataisiin korjattua,
samalla kun latupohjan kunnostaisi.
Seuraavat kolme vaihtoehtoa annettu Ellapilta valojen osalta:
Vaihtoehto 1:
-valaisimia 67kpl
-tarvitaan lisää 3kpl uusia puuttuvien tilalle
-lasketaan että vaihdetaan 7kpl nykyisten tilalle(10%)
-Amka-johdon liitosten korjaus
-vaihdetaan uudet lamput jolloin elohopeahöyrylampun kuristin
poistetaan.(elohopeahöyrylamppuja ei ole enää saatavilla)
KUSTANNUARVIO NOSTURIAUTOLLA TEHTÄVÄÄN
KORJAUKSEEN 7500€ alv 0%.
Vaihtoehto 2:
Uusitaan koko järjestelmä puupylväillä(vaatii maastosuunnittelun)
Kustannusarvio 35000€ alv 0%.
Vaihtoehto 3:
Uusitaan koko järjestelmä metallipylväillä ja maakaapeloimalla
(vaatii maastosuunnittelun).
Kustannusarvio 50000€ alv 0%.
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Aini Lehtonen.
Ehdotus:
Vaihtoehto 3 mahdollistaa pitkäaikaisen ratkaisun, jolloin voidaan
varmistua kaapelissa olevasta ongelmasta ja valot saadaan
toimiviksi. Lisäksi latupohjan kunnostaminen ja ojituksen
parantaminen.
Muutosehdotus:
Sivistyslautakunta ehdottaa vaihtoehtoa 3 vuoden 2020 talousarvion
investointiohjelmaan. Vaihtoehto 3 on pitkäaikaisin ratkaisu.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Muutosehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perhepäivähoitajan toimen viransijaisuus Nuorgamin perhepäiväkodissa ajalle 1.6.31.12.2019
3/01.01.00/2019
Sivltk 10.06.2019 § 101
Perhepäivähoitajan toimen viransijaisuus Nuorgamin
perhepäiväkodissa, ajalle 1.6.-31.12.2019 on ollut haettavana
31.5.2019 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakija on tehnyt
sijaisuuksia kevään ajan Utsjoen päiväkodissa.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Valitaan perhepäivähoitajan toimen viransijaisuuteen ajalle 1.6.31.12.2019 Anastasia Adamova.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Selvityspyyntö Aluehallintovirastoon Karigasniemen koulun tilanteesta
56/12/2019
Sivltk 10.06.2019 § 102
Huoltajat ovat kannelleet Lapin Aluehallintovirastolle Karigasniemen
koulun tilanteesta. Lapin aluehallintovirasto pyytää
Utsjoen kunnan sivistyslautakuntaa hankkimaan
asiassa selvitykset sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolalta ja
Karigasniemen koulun apulaisrehtori Pirjo LänsmanKiimalaiselta sekä antamaan asiasta oman
lausuntonsa.
Lausunnossa ja selvityksissä tulee ottaa kantaa
kantelukirjoituksessa esitettyihin
väitteisiin ja toteamuksiin. Lisäksi aluehallintovirasto pyytää
liittämään lausuntoon Utsjoen kunnan
perusopetuksen opetussuunnitelman.
Kantelussa ollaan huolissaan koulun opettajaresursseista,
opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta, erityisestä tuesta ja
tilakysymyksistä.
Koska AVI pyytää lausuntoa jo 12.7. 2019 mennessä, ja
sivistyslautakunnan viimeinen kokous on 10.6., sivistyslautakunnan
puheenjohtaja on pyytänyt viranhaltijoilta selvitykset heti
lausuntopyynnön saavuttua.
Asian valmisteli kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio
Ehdotus:
Sivistyslautakunta toteaa viranhaltijoiden yhteisen selvityksen
sisältävän vastaukset kantelussa esitettyihin väitteisiin ja
toteamuksiin.

1) Sivistyslautakunta ei katso aiheelliseksi epäillä koulussa
annettavan opetuksen opetussuunnitelmanmukaisuutta.
Erityisopettaja on testannut oppilaat kahden viimeisen lukuvuoden
aikana, ja toteaa, että yleisessä osaamistasossa ei ole huolen
aihetta. Koska kaikilla opettajilla ei ole opettajan kelpoisuutta,
tarvitaan opetuksessa normaalia enemmän esimiehen ohjausta.
Tämä on huomioitu apulaisrehtorin työajassa.
2) Karigasniemen koulun tilakysymys ennen uuden koulun
valmistumista on haastava, ja siihen etsitään ratkaisuja.
Sisäilmaongelma ja väistötilat ovat vaikuttaneet sekä henkilökunnan
että oppilaiden jaksamiseen että opettajien rekrytointiin. Uusi koulu
on päätetty rakentaa alkuperäistä suunnitelmaa nopeammassa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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aikataulussa, jotta tilanteeseen saadaan mahdollisimman pian
ratkaisu.
3) Opettajaresurssitilannetta kartoitetaan jatkuvasti ja rekrytointi on
käynnissä koko ajan sekä virallisilla rekrytointikanavilla että muilla
tavoin. Opettajatilanne etenkin saamenkielisessä opetuksessa on
huolestuttava. Erityisesti saamenkielisiä aineenopettajia ja
erityisopettajia ei ole saatavilla, ja myös luokanopettajista on pulaa
erityisesti sijaisissa. Ongelma koskee koko kuntaa, ja toimia
tilanteen parantamiseksi on tehty (mm. kielilisä 150 e/kk ja
vakituisen opettajan lisä syrjäseutulisää saamattomille 101 e/kk).
4) Erityisen tuen ja oppilashuollon resurssit ovat koulussa
vähintäänkin kohtalaiset koulun kokoon nähden. Erityisopettaja käy
koululla päivän viikossa ja ohjaa opettajia myös nkäyntien välissä
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisessa. opettajille on
järjestetty koulutusta ja erityisopettajan työnohjausta erityisen tuen
oppilaiden huomioimisessa. Myös kuraattori käy koululla päivän
viikossa - pääosin Suomen kunnissa on käytössä huomattavasti
pienempi kuraattoriresurssi.
Päätös:
Elle Aikio ehdotti, että lausunto hyväksytään seuraavin lisäyksin:
2. Opetus järjestetään liikuntahallissa ja lisäratkaisuja etsitään.
3. Opettajia on vaikea rekrytoida, koska Suomessa ei kouluteta
muita saamenkielisiä opettajia kuin saamen kielen aineenopettajia.
5. Sivistystoimelta pyydettyä tiedotustilaisuutta oli suunniteltu mutta
jouduttiin perumaan sairastapausten vuoksi.
6. Pyydetyt selvitykset toimitetaan liitteinä.
Elle Aikion ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjokisuun koulun aamualoitusajan myöhäistäminen ja lukujärjestyksen uudistaminen
45/12.00.01/2019
Sivltk 10.06.2019 § 103
Huoltajat ovat lähestyneet sivistyslautakuntaa kirjeellään, jossa he
esittävät että pitkien kuljetusmatkojen vuoksi Utsjokisuun koulun
alkamisajankohtaa myöhäistettäisiin niin, että koulu alkaisi klo 9 ja
maanantaisin klo 10.
Huoltajat esittävät, että koulupäivää tiivistetään niin, että myöhempi
alkamisajankohta on mahdollinen ja perusopetukseen otetaan
käyttöön 75 min oppitunnit ja samanlainen jaksojärjestelmä kuin
lukiossa. Huoltajat perustelevat toivettaan sillä, että erityisesti
murrosikäiselle varhainen koulun alkamisajankohta on vaikea.
Myöhäistäminen myös lopettaisi Nuorgamiin menevien oppilaiden
pitkän odotusajan iltapäivisin (100 min viikossa).
Opettajankokous on käsitellyt asiaa, ja on todettu, että
tämänhetkisessä tilanteessa, kun ollaan väistötiloissa ja vakinaista
rehtoria ei ole, uuden järjestelmän läpivienti on haastavaa. Uuden
järjestelmän kokeilu uudessa koulurakennuksessa onnistuisi
varmasti paremmin.
Sen sijaan pelkkä kouluajan myöhäistäminen klo 9 alkavaksi
voitaisiin mahdollisesti toteuttaa välitunteja lyhentämällä, mikäli tämä
on koulukyytien ja julkisten kulkuneuvojen aikataulujen puolesta
mahdollista.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Utsjokisuun koulun
alkamisajankohdan myöhäistäminen otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon lukuvuoden 2019-2020 suunnittelussa ja asiaan
palataan tarkemmin uuden koulun valmistuttua.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Virkavapaa-anomus
Sivltk 10.06.2019 § 104
Karigasniemen koulun luokanopettaja Satu-Maarit Nieminen hakee
6.6.2019 päivätyllä hakemuksellaan virkavapaata 1.8.201931.7.2020 toisen määräaikaisen viran hoitamista varten.
Ehdotus:
Virkavapaata ei myönnetä, koska hakemus on tullut vasta
kesäkuussa, eikä työnantajalla ole tosiasiallista mahdollisuutta
saada sijaista virkaan näin lyhyessä ajassa, eikä asiasta päättäviä
kokouksia enää ole ennen koulun alkua. Saamenkielisiä kelpoisia
opettajia on erityisen vaikea saada.
Päätös:
Mika Saijets poistui intressijäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallintosäännön uudistaminen
Sivltk 10.06.2019 § 105 Sivistyslautakunta keskusteli virkavapaiden myöntämisen ja
rekrytoinnin ongelmista. Lautakunta näkee haastavaksi sen, että
muiden kuin lakisääteisten virkavapaiden myöntämisestä ei ole
selkeää ohjeistusta ja kunnan työntekijät voivat tulla kohdelluksi
eriarvoisesti virkavapaita myönnettäessä.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että henkilöstöohjetta
muiden kuin lakisääteisten virkavapaiden osalta tarkistetaan ja
täsmennetään. Henkilöstöohjeessa tulisi tarkemmin ilmetä millä
ehdoin ja minkälaisessa aikataulussa virkavapaita on haettava ja
niitä voidaan myöntää.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 106

5/2019

48

10.06.2019

Henkilöstöohjeen uudistaminen
Sivltk 10.06.2019 § 106
Kunnan tämänhetkisessä hallintosäännössä viranhaltija voi valita
määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan 6 kuukaudeksi. On
tarpeen muuttaa hallintosääntöä niin, että viranhaltijat voivat valita
työntekijän vuodeksi kerrallaan. Tällä on erityisen suuri merkitys
sivistystoimessa, koska määräaikaisiin virkoihin on tarve rekrytoida
vuodeksi, ja 6 kuukauden rajoitus vaikeuttaa rekrytointia ja lisää
hallinnollista työtä. Määräaikaisia opettajaehdokkaita menetetään,
kun päätöksen teossa joudutaan odottamaan lautakunnan kokousta.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hallintosäännön muuttamista siten, että johtavat
viranhaltijat voivat ottaa määräaikaisiin virkoihin ja työsuhteisiin
vuodeksi kerrallaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
76, 77, 79, 94-100, 102, 105, 106

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
75, 78, 80-93, 101, 103, 104

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen sivistyslautakunta
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta

51

Selvitys Utsjoen kunnan Karigasniemen koulun opetustilanteesta lukuvuonna 2019-2020

Aluehallintovirastoon on toimitettu kantelu Utsjoen kunnan Karigasniemen koulun tilanteesta ja
mahdollisuudesta järjestää opetussuunnitelman mukaista opetusta. Karigasniemen koulu on
yhtenäinen n. 40-50 oppilaan peruskoulu (0.-9.1k) — nyt oppilaita on 43.
Koulun tilat
Valitettavasti Karigasniemen koululla on sisäilmaongelma kärjistynyt, ja opetusta on jouduttu
evakuoimaan väistötiloihin. Koulun lähettyvillä ei ole saatavilla helposti opetukseen soveltuvia tiloja,
ja opetusta onkin jouduttu järjestämään myös kylätalolla ja liikuntasalissa. Päätös uuden
koulukeskuksen rakentamisesta on tehty, ja urakkakilpailu on meneillään. Kunnan saamien tietojen
mukaan siirrettävien väistötilaratkaisujenkin jonotusajat ovat pitkiä (minimissään 9 kk) ja
kustannukset niin suuria, että se söisi kohtuuttoman paljon uuden koulun rakentamisen resursseista.
Siksi on päädytty siihen, että väliaikaisia parakkikouluja ei lähdetä hankkimaan.
Utsjoen kunta investoi seuraavan 3 vuoden aikaan 10 miljoonaa euroa uusiin koulu- ja
päiväkotiyksiköihin. Tämä on pieneltä kunnalta merkittävä investointi, ja tarkoittaa lainan
kasvattamista yli 8000 eurolla per asukas; vastaava investointi suhteessa asukaslukuun Helsingissä
tarkoittaisi yli 50 miljardin investointia varhaiskasvatuksen ja opetuksen tiloihin.
Tästä huolimatta opetus on luonnollisesti turvattava siihen asti, kun uusi koulu valmistuu. Kunta hakee
koko ajan ratkaisuja asiaan, ja työtä jatketaan kesän ajan. Tällä hetkellä on käynnissä toisen
koulurakennuksen ylipaineistaminen. Tarkoitus on testata, miten se vaikuttaa sisäilman laatuun.
Sisäilmamittaukset tehdään kokeilujakson loppupuolella. Olemme alustavasti neuvotelleet myös
muista mahdollisuuksista koulunkäyntiin, muun muassa Kaarasjoen koulu Norjan puolella on
tarjonnut väistötiloja omasta koulustaan. Valitettavasti ei ollut mahdollista tehdä näistä asioista
päätöksiä ennen kouluvuoden loppua, vaikka tämä tieto olisi varmasti helpottanut sekä henkilökunnan
että huoltajien huolta. On kuitenkin syytä huomauttaa, että Karigasniemen koulun yhteydessä on 2016
valmistunut yli 300 m2 liikuntahalli, jota on käytetty ja voidaan käyttää opetukseen tässä
poikkeustilanteessa.
Opetussuunnitelma.
Utsjoen kunnassa noudatetaan valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa.
Opetussuunnitelmaa noudatetaan huolimatta siitä, onko opettajalla opettajan kelpoisuutta vai ei.
Koulutoimessa ei ole tietoa siitä, että oppilaat eivät olisi saaneet opetussuunnitelman mukaista
opetusta.
Koska tällaisia tietoja esitetään kuitenkin kuullun, koulutoimessa palataan asiaan syksyllä koulun
alettua. Erityisopettaja on testannut standardoiduilla testeillä (matematiikassa, äidinkieli) kaikki
Karigasniemen oppilaat sekä lukuvuonna 2017-2018 että 2018-2019 aikana, ja ohjannut ja
kouluttanut opettajia tulosten mukaisesti. Erityisopettajalta saadun tiedon mukaan yleisesti
oppilaiden perustaidoissa ei ole huolta.

Erityisopetus ja oppilashuolto
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Utsjoen kunnassa 2 erityisopettajan virkaa, joista toinen on täytetty. Lisäksi yhteen saamenkielisen
luokanopettajan virkaa on liitetty erityisopetus. Karigasniemen koululle on tarjottu erityisopetusta 1
pv/vko. Lisäksi erityisopettaja on ohjannut opettajia (kelpoisia ja ei-kelpoisia) erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden opettamisessa ja osallistunut oppilashuoltoryhmiin ja oppilaita koskeviin
palavereihin.

Lisäksi hän on puhelimella ohjannut opettajia muinakin aikoina. Erityisenä puutteena kunnassa on
saamenkielisen erityisopettajan puute. Koska suurin osa oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa,
tämä olisi erityisen tärkeää.
Kolmiportainen tuki toimii pääosin asianmukaisesti. Jos pedagogisissa asiakirjoissa on havaittu
puutteita, asia on korjattu sen tullessa tietoon. Koulun opettajatilanne on virkavapaiden vuoksi ollut
vaikea keväällä 2019, ja joidenkin tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimenpiteitä ole voitu
välttämättä järjestää siinä laajuudessa kuin on ollut tarkoitus. Pääosin tukitoimet ovat kuitenkin
toteutuneet.
Koulukuraattorin työpanosta on Karigasniemen koululla 1 pv/vko ja tarvittaessa kuraattori on käynyt
useamminkin ja osallistunut oppilashuoltoryhmiin tarpeen mukaan. Katsomme että panostus on
merkittävä oppilasmäärään nähden, useimmissa kunnissa on yksi kuraattori per 600-1200 oppilasta.
Opettajatilanne
Karigasniemen tilanne on opettajaresurssien kannalta ollut viime syksynä parempi kuin kunnassa
keskimäärin, 50 oppilaan yhtenäisessä peruskoulussa on ollut 3 kelpoista aineenopettajaa ja 4
luokanopettajaa (3 saamenkielistä, 1 suomenkielinen) sekä lisäksi tuntiopettajia, joilla ei ole
kelpoisuutta.
Sivistystoimi on käsitellyt kahden kelpoisen opettajan virkavapaa-anomuksen ja hyväksynyt
virkavapaat. Tämä on tehty, koska kunnassa on oltava yhtenäiset perusteet virkavapaiden
myöntämiselle, ja toistaiseksi kunta on myöntänyt harkinnanvaraisesti virkavapaata myös toisen
määräaikaisen työn tekemiseen. Molemmat viransijaisuuden ovat olleet haettavana. Lisäksi haettava
on yksi perhevapaan sijaisuus. lisäksi kaksi opettajaa on esittänyt toiveensa virkavapaasta, mutta näitä
lautakunta käsittelee vasta kokouksessaan 10.6. Resursseja kartoitetaan sitä mukaan, kun tarvetta
esiintyy. Näin luonnollisesti tehdään aina muutoinkin. Utsjoen kunnassa on tavallista, että
opettajatilanne ei millään koululla selvillä vielä keväällä, ja rekrytointia tapahtuu myös kesällä. Näin
ollen koulujen opettajatilanne on tosiasiassa selvillä vasta elokuussa.
Utsjoen kunta on rekrytoinut 3 ei-kelpoista saamenkielistä tuntiopettajaa Karigasniemen koululle
lukuvuodeksi 2019 - 2020. Nämä virat olivat haettavana 3 kertaa, eikä kelpoisia hakijoita ollut.
Kaikilla valituilla on kokemusta opettajan työstä. Tilanne on valitettava, mutta kuitenkin realismia
saamenkielisessä opetuksessa: Utsjokisuun koulussa lukuvuonna 2018-2019 koulu alkaessa vain yksi
alakoulun luokanopettaja oli kelpoinen ja muut eivät olleet. Tällaisessa tilanteessa esimiehen ja
kollegoiden tuki ja ohjaus on erityisen tärkeää, jotta opetus onnistuu ja opetussuunnitelma toteutuu.
Näissä tilanteissa pyrimme lukujärjestyksessä osoittamaan kyseiselle ryhmälle myös kelpoisen
opettajan tunteja keskeisissä aineissa (kuten äidinkieli) ja käyttämään erityisopetuksen resurssia
tilanteen arviointiin.

On huomattava, että tulevana lukuvuonna saamen alakoulussa on 13 oppilasta, jolloin opetus jopa
yhdellä opettajalla on mahdollinen, kunhan luokassa on muutakin avustaja tai
resurssiopettajaresurssia.
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Saamenkielisten opettajien puute
Kaiken kaikkiaan saamenkielisten opettajien puute on Utsjoen kuntaa suurempi ongelma;
saamenkielisiä luokanopettajia ei kouluteta Suomessa ja saamenkielistä aineenopettajistakin
koulutetaan vain saamen kielen opettajia (Oulun yliopisto). Pula saamenkielisistä kelpoisista
opettajista on huutava koko saamelaisalueella. Selvityksiä asiasta on tehty (Saamelaiskäräjät), mutta
kokonaisvastuuta saamenkielisten opettajien koulutuksesta ei ole kenelläkään. Kuntien vastuulla on
tarjota saamenkielistä opetusta, mutta mahdollisuus vaikuttaa opettajien kouluttamiseen on vähäinen.
Utsjoen kunta on pyrkinyt lisäämään vetovoimaansa työnantaja niin, että kunnassa maksetaan
vakituisille opettajille ja lastentarhaopettajille 101/kk palkanlisä, ja lisäksi kunnan saamen kielilisä
on 1.1.2019 alkaen 150 euroa kuussa. Näin ollen kunta tarjoaa 251e/kk enemmän palkkaa
kelpoiselle saamenkielisille opettajalle kuin opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa on määritelty.
Kielilisää voivat saada myös eikelpoiset työntekijät.
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