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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta    
 
 
Aika 24.03.2020 klo 10:00 - 13:03 
 
Paikka Teams 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 

15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 

16 Työjärjestyksen hyväksyminen 7 

17 Tiedoksi saatettavat asiat 8 

18 Talouden katsaus 9 

19 Sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan 
jako, laskun vastaanottajien ja hyväksyjien vahvistaminen 

10 

20 Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat Utsjoen kunnan 
perusopetuksessa ja lukiossa 

11 

21 Inarin kunnan lausuntopyyntö yhteisestä kielistrategiasta 13 

22 Uuden asuntolan vuokrantarkistus 16 

23 Hallintosäännön ja henkilöstöohjeen uudistaminen 17 

24 Irtisanoutuminen 18 

25 Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka 
1.8.2020 alkaen 

19 

26 Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion saamenkielen 
lehtorin virka 1.8.2020 alkaen 

20 

27 Musiikin lehtorin virka; Utsjokisuun koulu, Karigasniemen 
koulu ja Saamelaislukio 1.8.2020 alkaen 

21 

28 Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun äidinkielen (suomi) 
lehtorin virka 1.8.2020 alkaen 

22 

29 Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion matemaattisten 
aineiden lehtorin virka 1.8.2020 alkaen 

23 

30 Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtori 1.8.2020 
alkaen 

24 

31 Karigasniemen koulun kielten lehtorin virka 1.8.2020 
alkaen 

25 

32 Karigasniemen koulun erityisopettajan virka 1.8.2020 
alkaen 

26 

33 Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka 
ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

27 

34 Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virka 
ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

28 

35 Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

29 

36 Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja ajalle 
1.8.2020-31.7.2021 

30 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

37 Karigasniemen koulun saamen kielen lehtorin virka ajalle 
1.8.2020-31.7.2021 

31 

38 Karigasniemen koulun luokanopettajan virka, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

32 

39 Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

33 

40 Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, 
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

34 

41 Sivistystoimen kanslistin toimi 1.8.2020 alkaen 35 

42 Nuorgamin koulun luokanopettajan virka, suomenkielinen 
opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021 

36 

43 Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja - 
iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 12.8.2020 alkaen 

37 

44 Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan toimi 
12.8.2020 alkaen 

38 

45 Nuorgamin koulun 50% iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 
12.8.2020 alkaen 

39 

46 Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen 
varhaiskasvatuksen opettajan virka 1.4.2020 alkaen 

40 

47 Deanuleagis sámástit -hankkeen käynnistäminen ja 
talousarviomuutos vuodelle 2020 

41 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Seurujärvi Pirjo 10:00 - 13:03 Varapuheenjohtaja  
 Simonen Esa 10:00 - 13:03 Jäsen  
 Guttorm Riikka 10:00 - 13:03 Jäsen  
 Holma Lotta-Inkeri 10:00 - 13:03 Jäsen  
 Guttorm Urho 10:00 - 13:03 Jäsen  
 Kiljo Aino 10:00 - 13:03 Pöytäkirjanpitäjä  
 Tapiola Eila 10:00 - 13:03 vt. 

Sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Guttorm Pilvi 10:00 - 13:03 Pöytäkirjanpitäjä  
 
Poissa Aikio Elle Kaaren Puheenjohtaja  
 Saijets Mika Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Aurala Arto Varajäsen  
 Niittyvuopio Indira Varajäsen  
 Rasmussen Torkel Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 12:45 Kunnanjohtaja  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Pirjo Seurujärvi Aino Kiljo §14-40, §42-47 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 Pilvi Guttorm §41 
 pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

14 - 47 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

30.3.2020 
 
 
Lotta Holma   Esa Simonen 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Sivistystoimistossa 31.03.2020 09:00 
 
Aino Kiljo 
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Sivistyslautakunta § 14 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 24.03.2020 § 14  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 15 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 24.03.2020 § 15  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
 
Päätös: 
 
Lotta Holma ja Esa Simonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 
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Sivistyslautakunta § 16 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 24.03.2020 § 16  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 17 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 24.03.2020 § 17  

Viranhaltijapäätökset: 
- 10/2020 Koulunkäynninohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen 
- 11/2020 Karigasniemen koulun apulaisrehtorin viransijaisuus 
- 12/2020 Karigasniemen koulun apulaisrehtorin viransijaisuus 

 

Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset asiat. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 18 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 24.03.2020 § 18  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. Sivistyslautakunta on erittäin tyytyväisenä 
seurannut kuinka tehokkaasti opettajat ovat ottaneet tilanteen 
haltuun. Kiitämme lämpimästi. 
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Sivistyslautakunta § 19 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskun vastaanottajien ja 
hyväksyjien vahvistaminen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 19  

Hallintosäännön mukaan toimielin hyväksyy vuosittain 
käyttösuunnitelman, jolla toimielin jakaa talousarvion mukaisen 
määrärahan alaisilleen toiminnoille. Oheismateriaalina on 
sivistyslautakunnan alaisten toimintojen määrärahan jako valtuuston 
myöntämän raamin mukaisesti. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta vahvistaa lautakunnan alaisten toimintojen 
määrärahan jaon, määrärahan seurannan vastuuhenkilön sekä 
laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät oheismateriaalin mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 20 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat Utsjoen kunnan perusopetuksessa ja lukiossa 
 
4/12.00.01/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 20  

Peruskoululain (628/1998) 23 §:n mukaan lukuvuosi perusopetukssa 
alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Lukuvuodessa tulee olla 190 työpäivää. 
Lukuvuoden työpäiviksi lasketaan kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin 
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. 
Perusopetusasetuksen (852/1998) 7 §:n mukaan lukuvuoden 
koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuonna 
2020-21 työpäivien määrä on 189, sillä loppiainen on lukuvuoden 
vähentävä päivä. 
 
Koulujen oppilaskunnilla ja Wilmassa on ollut 3 esitystä lukuvuoden 
2020-2021 työ- ja loma-ajoiksi oppilaille, vanhemmille ja 
henkilökunnalle kommentoitavaksi ja  äänestettäväksi: 
 
1. Syyslukukausi alkaa to 13.8.2020 ja päättyy ti 22.12.2020, 
syysloma vko 42, yht. 89 työpäivää. Kevätlukukausi alkaa to 
7.1.2021 ja päättyy la 5.6.2021, kevätloma viikolla 10, yht. 100 
työpäivää 
 
2. Syyslukukausi alkaa ti 18.8.2020 ja päättyy ti 22.12.2020, 
syysloma vko 42, yksi työlauantai, yht. 87 työpäivää  
Kevätlukukausi alkaa ma 4.1.2021 ja päättyy la 5.6.2021, kevätloma 
viikolla 10, yht. 102  työpäivää. 
 
3. Syyslukukausi alkaa ke 12.8.2020 ja päättyy ti 22.12.2020, 
syysloma vko 42, yksi työlauantai, yht. 91 työpäivää. 
Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2021 ja päättyy la 5.6.2021, kevätloma 
viikolla 10, pääsiäisloma 1.-6.4.2021, yht. 98 työpäivää. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.  
 
Ehdotus: 
 
Eniten kannatusta sai vaihtoehto 2. Utsjokisuun ja Karigasniemen 
monitoimitalojen arvioitu valmistuminen on heinä-elokuussa. 
Monitoimitalojen valmistuminen ja varustelu vaativat aikaa ja tämän 
vuoksi koulun aloituksen myöhentäminen vaihtoehdosta 2 on 
perusteltua. 
 
Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-
ajoiksi vaihtoehtoa 2 mukailevan vaihtoehdon: 
Syyslukukausi alkaa to 20.8.2020 ja päättyy ti 22.12.2020, syysloma 
15.10.-16.10.2020, yht. 87 työpäivää  
Kevätlukukausi alkaa ma 4.1.2021 ja päättyy la 5.6.2021, kevätloma 
viikolla 10, yht. 102  työpäivää. 
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Sivistyslautakunta § 20 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 121 18.09.2018 
Sivistyslautakunta § 134 10.10.2018 
Kunnanhallitus § 77 10.05.2019 
Sivistyslautakunta § 13 20.02.2020 
Sivistyslautakunta § 21 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Inarin kunnan lausuntopyyntö yhteisestä kielistrategiasta 
 
121/00.04.02/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 121 
  

Inarin kunnanhallitus on 18.6.2018 kokouksessaan käsitellyt 
valtuustoaloitetta Inarin kuntaan laadittavasta kielistrategiasta. 
 
Inarin kunnanhallituksen asian valmistelussa on tuotu esille, että 
saamelaisaluseen kaikki kunnat, Saamelaiskäräjät ja 
Saamelaisalueen koulutuskeskus olisi hyvä ottaa mukaan työhön 
jonka tavoitteena olisi laatia yhteinen, yhteistoiminnassa toteutettava 
kielistrategia vuoden 2019 aikana. Lausunto pyydetään toimittamaan 
31.10.2018 mennessä. Lausuntopyyntö on oheismateriaalina.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi ja siirtää asian 
sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 10.10.2018 § 134 
  

Sivistyslautakunta keskustelee Inarin kunnanhallituksen 
ehdotuksesta laatia yhteinen kielistrategia vuoden 2019 aikana.  
 
Inarin kunnan ehdottamassa kielistrategiassa kartoitettaisiin 
saamenkielisten palveluiden tila sekä määriteltäisiin tavoitteet ja 
keinot, joilla tavoitteisiin päästään.  
 
Inarin kunnanhallitus ottaa esille sen, että saamelaisalueen kuntien 
haasteet esimerkiksi saamenkielisen henkilöstön saatavuudessa 
ovat yhteisiä. Lisäksi he huomioivat resurssi- ja osaamiskysymyksen 
pienissä kunnissa, mikä puoltaisi strategian laatimista yhdessä. 
Valtakunnassa on meneillään tärkeitä saamenkielisiä palveluita 
koskevia uudistuksia, kuten maakuntauudistus ja kielilain uudistus, 
joihin kielistrategialla voisi olla vaikutusta.  
 
Utsjoen kunnassa ei ole kielistrategiaa. Utsjoen kuntastrategiassakin 
laadukkaat palvelut molemmilla kunnan kielillä on merkittävässä 
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Kunnanhallitus § 121 18.09.2018 
Sivistyslautakunta § 134 10.10.2018 
Kunnanhallitus § 77 10.05.2019 
Sivistyslautakunta § 13 20.02.2020 
Sivistyslautakunta § 21 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

osassa. Kielistrategia voisi edesauttaa eri kieliryhmien palvelujen 
suunnitelmallista kehittämistä.  
 
Utsjoki on ainoa saamelaisalueen kunta, jossa saamelaiset ovat 
enemmistönä ja saamenkielisiä on puolet väestöstä. Utsjoen kunta 
vastaa saamen kielilain vaatimuksiin muita saamelaisalueen kuntia 
laajemmin. Yhteisen strategian laadinnassa tulisi huomioida, että 
Utsjoen kunnan erityispiirteet ja tarpeet tulevat esille.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen sivistyslautakunta lausuu Inarin kunnanhallitukselle, että 
kuntien yhteisen kielistrategian laatiminen on mahdollista, ja nimeää 
asiaa valmistelevaan työryhmään 2 jäsentä. 
 
Päätös: 
 
Elle Aikio ehdotti, että kuntien yhteisen kielistrategian laatiminen on 
mahdollista. Työryhmän jäsenet nimetään myöhemmin. Ehdotusta 
kannatettiin yksimielisesti. 
 
Päätökseksi Elle Aikion ehdotus. 
 
 
 
 

  
 
Kh 10.05.2019 § 77 
  

Inarin kunta on pyytänyt Utsjoen kuntaa nimeämään kielistrategiaa 
valmistelevaan työryhmään yhden jäsenen ja tälle varajäsenen 
15.5.2019 mennessä.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kielistrategiaa valmistelevaan työryhmään 
yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.  
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi työryhmän varsinaiseksi jäseneksi Elle Aikion 
ja hänen varajäsenekseen sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolan. 

  



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 15 
 
Kunnanhallitus § 121 18.09.2018 
Sivistyslautakunta § 134 10.10.2018 
Kunnanhallitus § 77 10.05.2019 
Sivistyslautakunta § 13 20.02.2020 
Sivistyslautakunta § 21 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Sivltk 20.02.2020 § 13 
  

Kuntien yhteinen kielistrategia on valmistunut. Kielistrategia 
oheismateriaalina.  
 
Ehdotus: 
 
Merkitään kielistrategia tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen liitteen puuttumisen vuoksi. 
 
Sivltk 24.03.2020 § 21  

Kuntien yhteinen kielistrategia on valmistunut. Kielistrategia 
oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta keskustelee ja ottaa kantaa kielistrategiassa 
esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin.  
 
Päätös: 
 
Toimenpide-ehdotukset ovat hyviä ja kannatettavia. Opettajien 
mahdollisuutta osallistua saamenkielen alkeiskurssille 
yhdenvertaistetaan muiden kunnan työntekijöiden suhteen. 
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Sivistyslautakunta § 12 20.02.2020 
Sivistyslautakunta § 22 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Uuden asuntolan vuokrantarkistus 
 
11/12.00.00/2020 
 
Sivltk 20.02.2020 § 12 
  

Monitoimitalon yhteyteen on valmistunut opiskelija-asuntoja 
lukiolaisten käyttöön. Asunnot koostuvat kahdesta erillisestä 
asuintilasta, joissa molemmissa on kuusi soluasuntoa. Vanhan 
opiskelija-asunnon vuokra oli ulkopuolisille 10 e/vrk ja 150 e/kk. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola 
 
Ehdotus: 
 
Määritellään uuden opiskelija-asuntojen solun vuokraksi 
ulkopuolisille 15 e/vrk ja 200 e/kk.  
 
Päätös: 
 
Siirretään seuraavaan kokoukseen vuokrasääntöjen ja -käytäntöjen 
lisäselvitystä varten. 

  
 
Sivltk 24.03.2020 § 22  

Monitoimitalon yhteyteen on valmistunut joulukuussa 2019 
opiskelija-asuntoja lukiolaisten käyttöön. Uuden rakennuksen myötä 
sivistystoimen vuokrakulut ovat nousseet. Vuokrakustannukset 
saadaan katettua kesäkuukausien osalta ulkopuolisilla vuokralaisilla. 
Vuokraamisesta vastaa Utsjokisuun ja Saamelaislukion rehtori.  
 
Ehdotus: 
 
Määritellään uuden opiskelija-asuntojen solun vuokraksi 
ulkopuolisille 15 e/vrk ja  300 e/kk. 
Vuokraamisesta vastaa Utsjokisuun ja Saamelaislukion rehtori. 
Vuokraamispäätöksessä käytetään tarveharkintaa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 23 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallintosäännön ja henkilöstöohjeen uudistaminen 
 
22/01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 23  

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 10.6.2019 käsitellyt 
hallintosäännön ja henkilöstöohjeen uudistamista, § 105 ja § 106.  
 
Sivistyslutakunta näkee haastavaksi muiden kuin lakisääteisten 
virkavapaiden myöntämisen, sillä kunnan henkilöstöohjeessa ei ole 
selkeää ohjeistusta asiasta ja kunnan työntekijät voivat tulla 
kohdelluiksi eriarvoisesti. Henkilöstöohjetta on tarpeen tarkentaa. 
 
Hallintosäännön mukaan viranhaltija voi valita määräaikaisen 
työntekijän tai viranhaltijan kuudeksi kuukaudeksi. Sivistyslautakunta 
on huolissaan tilanteesta, sillä erityisesti sivistystoimessa on tarve 
rekrytoida kiireellisissä tilanteissa työntekijä tai viranhaltija 12 
kuukaudeksi kerrallaan. Kuuden kuukauden rajoitus vaikeuttaa 
rekrytointia ja lisää hallinnollista työtä, kun päätöksen teossa 
joudutaan odottamaan lautakunnan kokousta.  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle seuraavat muutokset 
hallintosääntöön ja henkilöstöohjeeseen: 
- Henkilöstöohjetta muutetaan siten, että harkinnanvarainen 
virkavapaa/työloma tulee hakea neljä kuukautta ennen virkavapaan 
alkua.  
- Hallintosääntöä muutetaan siten, että johtavat viranhaltijat voivat 
ottaa määräaikaisiin virkoihin ja toimiin vuodeksi kerrallaan. 
 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 24 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen 
 
23/01.01.04/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 24  

Taina Kähkönen on irtisanonut vakinaisen palvelussuhteensa 
päättymään 31.7.2020 siirtyäkseen eläkkeelle 1.8.2020 alkaen. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Taina Kähkösen irtisanoutumisen 
hänen oman ilmoituksensa mukaisesti.  
 
Sivistyslautakunta julistaa toimen haettavaksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 25 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 25  

Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka 1.8.2020 
alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka.  
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 20 
 
Sivistyslautakunta § 26 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion saamenkielen lehtorin virka 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 26  

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion saamenkielen lehtorin virka 
1.8.2020 alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka.  
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 21 
 
Sivistyslautakunta § 27 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Musiikin lehtorin virka; Utsjokisuun koulu, Karigasniemen koulu ja Saamelaislukio 1.8.2020 
alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 27  

Utsjokisuun koulun, Karigasniemen koulun ja Saamelaislukion 
musiikin lehtorin virka 1.8.2020 alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Hakijoilla ei ole viran 
edellyttämää kelpoisuutta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka, sillä 
hakijoilla ei ole viran edellyttämää kelpoisuutta. Aiemmin hakeneet 
otetaan huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 22 
 
Sivistyslautakunta § 28 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun äidinkielen (suomi) lehtorin virka 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 28  

Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun äidinkielen (suomi) lehtorin 
virka 1.8.2020 alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 4 hakemusta. Hakijoista kahdella on 
viran edellyttämä kelpoisuus. Toinen kelpoisista hakijoista veti 
hakemuksensa pois. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka, sillä 
virkaan oli vain yksi kelpoinen hakija. Aiemmin hakeneet otetaan 
huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 23 
 
Sivistyslautakunta § 29 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion matemaattisten aineiden lehtorin virka 1.8.2020 
alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 29  

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion matemaattisten aineiden 
lehtorin virka 1.8.2020 alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta.  
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Viranhakua jatketaan 7.4.2020 saakka, sillä virkaan oli vain yksi 
kelpoinen hakija. Aiemmin hakeneet huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytty ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 24 
 
Sivistyslautakunta § 30 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtori 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 30  

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka 1.8.2020 alkaen 
on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa hakuaikaa 7.4.2020 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 25 
 
Sivistyslautakunta § 31 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun kielten lehtorin virka 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 31  

Karigasniemen koulun kielten lehtorin virka 1.8.2020 alkaen on ollut 
haettavana 16.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 9 hakemusta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee virkaan 1) Paavo Rapon, jolla on 
kelpoisuus englannin kielessä ja erityisenä ansiona kelpoisuus 
ruotsin kielessä sekä työkokemusta opettajana ja varalle 2) Samuel 
Vainiomäen, jolla on kelpoisuus englannissa ja historiassa ja pitkä 
työkokemus ja 3) Veera Partasen, jolla on kelpoisuus englannin ja 
ruotsin kielessä, mutta ei opettajankokemusta. 
 
Näiden kieltäytymisen varalle valitaan 4) Krista Paavola, jolla on 
kelpoisuus englannissa ja ruotsissa ja erityisopettajan kelpoisuus ja 
pitkä työkokemus (on oman ilmoituksen mukaan käytettävissä yhden 
lukuvuoden). 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 32 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun erityisopettajan virka 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 32  

Karigasniemen koulun erityisopettajan virka 1.8.2020 alkaen on ollut 
haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 2 hakemusta. Molemmilla hakijoilla 
on erityisopettajan kelpoisuus, mutta ei saamen kielen taitoa. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka, sillä 
hakijoilla ei ole saamen kielen taitoa. Aiemmin hakeneet otetaan 
huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 27 
 
Sivistyslautakunta § 33 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka ajalle 1.8.2020-31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 33  

Utsjokisuun koulun saamenkielisen luokanopettajan virka ajalle 
1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakijalla ei ole viran 
edellyttämää kelpoisuutta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka, sillä 
hakijalla ei ole viran edellyttämää kelpoisuutta. Aiemmin hakenut 
otetaan huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 28 
 
Sivistyslautakunta § 34 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virka ajalle 1.8.2020-31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 34  

Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virka ajalle 
1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Hakijoista kolmella 
on viran edellyttämä kelpoisuus. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Virkaan valitaan soveltuvuuden ja haastattelussa saatujen tietojen 
perusteella Noora Nokela. 
Ensimmäiselle varasijalle Katja Aholainen. Toiselle varasijalle 
Petriina Otronen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 29 
 
Sivistyslautakunta § 35 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-
31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 35  

Utsjokisuun koulun saamenkielisen päätoimisen tuntiopettajan virka 
ajalle 1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytty ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 30 
 
Sivistyslautakunta § 36 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2020-31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 36  

Utsjokisuun koulun päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2020-
31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 7.4.2020 saakka, sillä virkaan oli vain yksi 
kelpoinen hakija. Aiemmin hakeneet huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 31 
 
Sivistyslautakunta § 37 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun saamen kielen lehtorin virka ajalle 1.8.2020-31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 37  

Karigasniemen koulun saamen kielen lehtorin virka ajalle 1.8.2020-
31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 32 
 
Sivistyslautakunta § 38 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun luokanopettajan virka, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-
31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 38  

Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan virka ajalle 
1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 33 
 
Sivistyslautakunta § 39 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-
31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 39  

Karigasniemen koulun saamenkielisen päätoimisen tuntiopettajan 
virka ajalle 1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Jatketaan hakuaikaa 7.4.2020 saakka. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 34 
 
Sivistyslautakunta § 40 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-
31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 40  

Karigasniemen koulun saamenkielisen päätoimisen tuntiopettajan 
virka ajalle 1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 asti. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 35 
 
Sivistyslautakunta § 41 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimen kanslistin toimi 1.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 41  

Sivistystoimen kanslistin toimi 1.8.2020 alkaen on ollut haettavana 
10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, 
Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee haastattelun ja soveltuvuuden perusteella 
sivistystoimen kanslistin toimeen 1.8.2020 alkaen Aino Kiljon ja 
varalle Otso Heiskasen. 
 
Päätös: 
 
Aino Kiljo poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 
intressijäävinä. Pilvi Guttorm toimi pöytäkirjan pitäjänä. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 36 
 
Sivistyslautakunta § 42 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun luokanopettajan virka, suomenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 42  

Nuorgamin koulun suomenkielisen luokanopettajan virka ajalle 
1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 11 hakemusta. Hakijoista neljällä on 
viran edellyttämä kelpoisuus. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Virkaan oli 4 kelpoista hakijaa, jotka on puhelimessa haastateltu 
kahdesti. Valitaan virkaan soveltuvuuden ja haastattelun perusteella 
Taimi Kuuluvainen. Kelpoisuus myös tekstiilityön aineenopettajana 
ja erityispedagogiikan opinnot sekä usean vuoden työkokemus. 
Ensimmäiselle varasijalle Petriina Otronen. Toiselle varasijalle Katja 
Aholainen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 37 
 
Sivistyslautakunta § 43 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja - iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 12.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 43  

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnanohjaajan 
toimi 12.8.2020 alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan virkaan Eveliina Länsman, jolla on toimen edellyttämä 
kelpoisuus ja saamen kielentaito. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 38 
 
Sivistyslautakunta § 44 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan toimi 12.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 44  

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan toimi 12.8.2020 alkaen 
on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Toimeen saapui kolme hakemusta, josta yhdellä oli kelpoisuus ja 
hänet valittiin toiseen toimeen. Hakuaikaa jatketaan 7.4.2020 
saakka. Aiemmat hakijat huomioidaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 39 
 
Sivistyslautakunta § 45 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun 50% iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 12.8.2020 alkaen 
 
7/01.01.00/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 45  

Nuorgamin koulun 50 % iltapäivätoiminnanohjaajan toimi 12.8.2020 
alkaen on ollut haettavana 10.3.2020 mennessä. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa toimen hakuaikaa 7.4.2020 asti. Aiemmin 
hakenut otetaan huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 40 
 
Sivistyslautakunta § 46 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan virka 1.4.2020 alkaen 
 
25/01.01.01/2020 
 
Sivltk 24.03.2020 § 46  

Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen 
opettajan virka 24.1.2020 alkaen 28.2.2020 saakka. Sijoituspaikkana 
on Nuorgamin päiväkoti. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole viran 
edellyttämää kelpoisuutta. 
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 7.4.2020 asti. Aiemmin 
hakeneet otetaan huomioon. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2020 41 
 
Elinvoimalautakunta § 14 28.02.2020 
Sivistyslautakunta § 47 24.03.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Deanuleagis sámástit -hankkeen käynnistäminen ja talousarviomuutos vuodelle 2020 
 
19/00.01.05/2020 
 
Elvltk § 14  

Utsjoen kunta on saanut rahoituksen yhdessä SEG:n ja Kajaanin 
ammattikorkeakoulun kanssa Deanuleagis sámástit -
hankkeeseen Interreg Nord-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika 
on 1.2.2020-30.9.2022. Utsjoen kunnan budjettiosuus hankkeesta 
on 544 085 euroa.Utsjoen kunnan omarahoitusosuus on 81 613 
euroa, josta työn osuus on 67 514 euroa ja muu rahallinen osuus 
14 099 euroa. Hankkeelle on avattu kustannuspaikka KP 6033 ja 
hanke on sisällytetty vuoden 2020 talousarvioon. 
Talousarviokäsittelyn jälkeen hankkeeseen on tehty muutoksia 
rahoittajan esitysten mukaisesti ja hankkeelle haetaan 
talousarviomuutosta vuodelle 2020. Hankkeen Utsjoen osuuteen 
palkataan yksi kokoaikainen ja kolme osa-aikaista työntekijää.  

Hankkeen päätavoitteena on luoda Tenonlaaksoon kielikeskusten 
verkosto, joka lisää saamen kielen käyttämistä erilaisilla rajat 
ylittävillä kieliareenoilla ja samalla edistää perinnetiedon 
siirtymistä sukupolvien välillä. Tenonlaakson asukkaiden 
yhteyden vahvistaminen valtion rajojen yli tukee kielen 
vahvistumista ja elpymistä.  

Hankkeen käytännön toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin: 

1) Tehdään Tenonlaaksossa toimiva kielikeskusten 
verkosto vahvistamaan saamen kielen asemaa rajat ylittävän 
yhteistyön ja toisilta oppimisen kautta. Hankkeessa tehdään 
taustaselvitykset ja revitalisontisuunnitelma, perustetaan Utsjoen 
kielikeskus ja käynnistetään verkoston toiminta. Hankkeessa 
panostetaan saamenkieliseen tiedottamiseen hankkeen 
tapahtumista, edistetään rajan ylittävää tiedottamista sekä 
tuetaan kuntia saamenkielisen viestinnän kehittämisessä.    
2) Kielikeskusverkoston toiminnan tueksi toteutetaan 
oppimisympäristö/pelimaailma ”Tenonlaakso”. Hankkeessa 
suunnitellaan ja toteutetaan pelimaailma sekä tehdään 
hankehenkilöstön, hankkeen eri kieliareenoiden sekä koulujen 
yhteistyöllä saamenkielen ja alueen kulttuuriperinnön oppimiseen 
liittyvää aineistoa (mm. kuva, teksti, ääni, video, minipeli, virtuaali) 
valittuihin pilottikohteisiin rajan molemmin puolin.  
3) Etäopetuksen kehittäminen. Hankkeessa luodaan 
etävälitteiseen opetukseen  fyysinen opetusympäristö ja 
kielipedagogit kehittävät yhdessä etäopettajien kanssa 
etäopetuksen kielipelejä osaksi virtuaalista oppimisympäristöä 
sekä muita etäopetusmenetelmiä. Hankkeessa järjestetään 
koulujen etäopetusta tukemaan lähijaksoja (kielikulttuuriviikot).  
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4) Kehitetään ja toteutetaan erilaisia ja eritasoisille 
kielenoppijoille kohdennettuja innovatiivisia kieliareenoita. mm. 
teemoitetut kielileirit, Wauto ja liikkuva nuorisotyö, saamenkielinen 
elokuvatoiminta, saamen lastenteatteri, Bluc, eSport, sekä 
aineiston tuottaminen peliympäristöön. Näiden lisäksi järjestetään 
viikonlopputoimintaa sekä kerhotoimintaa lasten ja nuorten 
valitsemista teemoista. Kehitetään 
monikielisyysneuvontatoimintaa perheille sekä lasten ja nuorten 
kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaa-ajan toimijoille. 
Hankkeessa kehitetään kielineuvontatoiminta Utsjoelle ja 
Taanaan, tehdään verkkosivut ja somekanavat tiedon 
jakamiseen, toteutetaan koulutuspaketit varhaiskasvatus- ja 
opetushenkilöstölle, järjestetään 2 seminaaria sekä kehitetään ja 
testataan rajan ylittävän yhteistyön toimintamallia.  
 
Ehdotus: 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee hankkeen lautakunnalle. 
 

Elinkeinolautakunta päättää käynnistää Deanuleagis sámástit  -
hankkeen seuraavasti: 
- Hankkeeseen hyväksytään kustannukset 1.2.2020 alkaen, 
kustannuspaikka 6033. 
- Hankekoordinaattorin työaikaa jyvitetään hankkeelle 
hankesuunnitelman mukaisesti 30 % 1.2.2020 alkaen. 
- Hankkeiden tilanne- ja talouskatsaukset pidetään 
elinkeinolautakunnan kokouksissa. 
- Elinkeinolautakunta hyväksyy hankkeen loppuraportit liitteineen 
ennen rahoittajalle lähettämistä. 
- Muut rahoittajalle lähtevät virallisen allekirjoituksen vaativat 
asiakirjat sekä ohjausryhmän pöytäkirjat tuodaan 
elinkeinolautakunnalle tiedoksi. 
 
Elinvoimalautakunta esittää hankkeen talousarvioon muutosta 
seuraavasti:  
- Elinkeinotoimen KP 5000:sta siirretään palkkoja sivukuluineen 
10182 euroa kustannuspaikalle KP 6033.  
- Esitetään, että sivistystoimi siirtää käyttötaloudesta palkkoja 
sivukuluineen 8816 euroa kustannuspaikalle KP 6033. 
- Talousarviota piennetään ja muutetaan seuraavasti : Nykyinen KP 
6033 menot 190 698, tulot 190 698, netto 0 euroa.=> uusi KP 6033 
menot 126 655, tulot 107 657, netto 18 998 euroa (palkkasiirrot 
elinkeino 10 182, sivistys 8 816). 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivltk 24.03.2020 § 47  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta siirtää käyttötaloudesta palkkoja sivukuluineen 
8816 euroa kustannuspaikalle KP 6033. 
 
Päätös: 
 
Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät  
 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 39, 40 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
  14, 17, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
  
  

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

 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 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 14, 17, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
  
  
 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. 

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: Isokatu 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. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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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
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

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.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


