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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto    
 
 
Aika 02.02.2018 klo 13:00 - 13:54 
 
Paikka Kunnantalo kunnanhallituksen huone 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 

3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 

4 Katsaus suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja 
opetuksen tilanteeseen 

6 

5 Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja-
iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi 

7 

6 Nuorgamin koulun päätoimisen tuntiopettajan virka, ajalle 
13.8.2018-31.7.2019 

8 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 13:00 - 13:54 Varapuheenjohtaja  
 Keskitalo Heidi 13:00 - 13:54 Jäsen  
 Ahlakorpi  Arto 13:00 - 13:54 Jäsen  
 Länsman Maija 13:00 - 13:54 Jäsen  
 Aurala Paula 13:30 - 13:54 Varajäsen  
 Arola Laura 13:00 - 13:54 Sivistysjohtaja, 

esittelijä 
 

 
Poissa Guttorm Riikka Puheenjohtaja  
 Harjunharja Juhani Varajäsen  
 Halonen Kai Varajäsen  
 Simonen Esa Varajäsen  
 Nikkinen Anna-Marja Varajäsen  
 
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Markku Halonen Laura Arola 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 6 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

7.2.2018 
 
 
Maija Länsman  Heidi Keskitalo 
 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Sivistystoimistossa 08.02.2018 09:00 
 
 
Pilvi Guttorm 
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Sivistyslautakunnan 
suomenkielinen jaosto 

§ 1 02.02.2018 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Siltksuj § 1  

 
 
Ehdotus: 
 
Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunnan 
suomenkielinen jaosto 

§ 2 02.02.2018 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Siltksuj § 2  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Maija Länsman ja Heidi Keskitalo. 
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Sivistyslautakunnan 
suomenkielinen jaosto 

§ 3 02.02.2018 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Siltksuj § 3  

Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy kokouksen 
esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin.  
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Sivistyslautakunnan 
suomenkielinen jaosto 

§ 4 02.02.2018 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Katsaus suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilanteeseen 
 
16/12.00/2018 
 
Siltksuj § 4  

Kokouksessa luodaan katsaus Utsjoen kunnan suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen ja opetuksen lapsi- ja oppilasmäärien 
tilanteeseen ja kehitykseen, henkilökunnan kelpoisuus- ja 
rekrytointikysymyksiin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunnan 
suomenkielinen jaosto 

§ 5 02.02.2018 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnan ohjaajan toimi 
 
18/01.01.01/2018 
 
Siltksuj § 5  

Nuorgamin koulun koulunkäynninoohjaaja-iltapäivätoiminnan 
ohjaajan toimi on ollut haettavana joko toistaiseksi täytettäväksi 
(kelpoinen hakija) tai määräaikaisesti täytettäväksi kouluvuoden 
ajaksi 31.1.2018 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 4 hakemusta. Yhdellä hakijalla on 
koulunkäynninohjaajan kelpoisuus. Toimen täyttöaikana on käynyt 
ilmi, että kouluavustaminen ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät 
menevät niin paljon päällekkäin, että toimen täyttäminen yhden 
henkilön työpanoksella ei ole mahdollista.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Toimen täyttäminen keskeytetään ja toimi pannaan uudelleen 
hakuun kahtena osa-aikaisena toimena. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan.  

  
 
Jakelu Peltonen Papu 
 Alaraudanjoki Marketta 
 Vartiainen Eevi 
 Pohjola Emilia 
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Sivistyslautakunnan 
suomenkielinen jaosto 

§ 6 02.02.2018 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun päätoimisen tuntiopettajan virka, ajalle 13.8.2018-31.7.2019 
 
17/01.01.01/2018 
 
Siltksuj § 6  

Nuorgamin koulun päätoimisen tuntiopettajan virka, suomenkielinen 
opetus, ajalle 13.8.2018-31.7.2019 on ollut haettavana 31.1.2018 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Tehtävään vaaditaan luokaopettajan kelpoisuus. Määräaikaan 
mennessä saapui 8 hakemusta. Kahdella hakijalla (Taina Ek ja 
Emilia Husa) on luokanopettajan kelpoisuus, Ekillä on myös 
erityisopettajan kelpoisuus. Kahdella hakijalla (Aino Mikkonen ja 
Tuula Vettainen) on aineenopettajan kelpoisuus, Mikkonen saa 
luokanopettajan kelpoisuuden toukokuussa 2018. Yksi hakija (Milka 
Lukka) valmistuu luokanopettajaksi kesällä 2018. Kahdella hakijalla 
(Essi Kohtanen ja Marja Pyhtilä) ei ole opettajan kelpoisuutta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Nuorgamin koulun päätoimisen tuntiopettajan virkaan valitaan Taina 
Ek, jolla on sekä luokanopettajan että erityisopettajan kelpoisuus. 1. 
varasijalle valitaan Emilia Husa ja 2. varasijalle Aino Mikkonen.  
 
Päätös: 
 
 

 Hyväksyttiin.  
 
Jakelu Husa Emilia 
 Vettainen Tuula 
 Peltonen Papu 
 Ek Taina 
 Mikkonen Aino 
 Pyhtilä Marja 
 Lukka Milka 
 Kohtanen Essi 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: 

 Pykälät 
 1, 4 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-
raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 2, 3, 5, 6 
  
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla: 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen sivistyslautakunta   
Luossatie 1a 
99980 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 2, 3, 5, 6 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokat 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101 OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - 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 ammatti, asuinkunta ja posti-
osoite. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 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 valitusviraomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


