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Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja,
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Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun äidinkielen (suomi)
lehtorin virka 1.8.2020 alkaen
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka
1.8.2020 alkaen
Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viransijaisuus ajalle
1.8.2020-31.7.2021
Karigasniemen koulun saamen kielen lehtorin virka ajalle
1.8.2020-31.7.2021
Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja,
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021
Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja,
saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.2020-31.7.2021
Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan
virka
Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan
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Hanketyöntekijä kielistrategiatyön jatkohankkeeseen
Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan 50%
virka/varhaiskasvatuksen opettajan 50% virka 1.8.2020
alkaen
Viran muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan viraksi
1.1.2021 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja indeksitarkistus
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion apulaisrehtorin
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Läsnä

Poissa

Nimi
Aikio Elle Kaaren
Simonen Esa
Guttorm Riikka
Rasmussen Torkel
Aikio Maria Sofia

Klo
10:30 - 13:45
10:30 - 13:45
10:30 - 13:45
10:30 - 13:45
10:30 - 13:45

Seurujärvi Pirjo
Holma Lotta-Inkeri
Guttorm Urho
Saijets Mika
Laiti Niila
Näkkäläjärvi-Länsman Anna
Niittyvuopio Anni-Sofia
Hekkanen Eemeli
Aurala Arto
Niittyvuopio Indira
Tieva-Niittyvuopio Vuokko
Tapiola Ilmari
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Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
Kunnanhallituksen
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Nuorgam Eeva
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Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Tulkki

Tapiola Eila

10:30 - 13:45

Kiljo Aino

10:30 - 13:45

vt.
Sivistystoimenjohtaja,
esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Elle Aikio
puheenjohtaja

Aino Kiljo
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
76 - 101

Pöytäkirjan tarkastus
1.6.2020
Esa Simonen

Riikka Guttorm

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Sivistystoimistossa 08.06.2020 09:00
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 76

5/2020

01.06.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk 01.06.2020 § 76
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

5

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 77

5/2020

01.06.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivltk 01.06.2020 § 77
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ehdotus:
Esa Simonen ja Riikka Guttorm valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

6
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 78

5/2020

7

01.06.2020

Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivltk 01.06.2020 § 78
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
§87 otetaan tämän pykälän jälkeen käsittelyyn. Muuten
työjärjestyksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 79

5/2020

01.06.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Sivltk 01.06.2020 § 79
Karigasniemen monitoimitalo aikataulussa.
Nuorgamin monitoimitalo laskelmissa.
Kaksi päiväinen veso 18.-19.8.2020.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset asiat.
Päätös:
Hyväksytty.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 80

Talouden katsaus
Sivltk 01.06.2020 § 80
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

01.06.2020

5/2020

9
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 81

5/2020

10

01.06.2020

Irtisanoutuminen
43/01.01.04/2020
Sivltk 01.06.2020 § 81
Irma Toivanen on irtisanonut vakinaisen virkasuhteensa päättymään
30.9.2020 siirtyäkseen eläkkeelle 1.10.2020 alkaen.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Irma Toivasen irtisanoutumisen hänen
oman ilmoituksensa mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 82

5/2020

11

01.06.2020

Irtisanoutuminen Utsjokisuun koulun erityisopettajan virasta
44/01.01.04/2020
Sivltk 01.06.2020 § 82
Taru Mäki-Kahma irtisanoutuu Utsjokisuun koulun erityisopettajan
virasta 31.7.2020 alkaen.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Taru Mäki-Kahman irtisanoutumisen
hänen oman ilmoituksena mukaisesti. Virka julistetaan haettavaksi
1.8.2020 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 83

5/2020

12

01.06.2020

Utsjokisuun koulun erityisopettajan virka
42/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 83
Utsjokisuun koulun erityisopettajan virka 1.8.2020 alkaen on ollut
haettavana 27.5.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan
kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 2 hakijaa.
Molemmilla on viran edellyttämä kelpoisuus.
Kummallakaan hakijoista ei ole saamen kielen taitoa. Vaikka
saamen kielen taitoa ei ole asetettu viran kelpoisuusehdoksi, on
kielitaito silti merkittävä tekijä viran hoidossa, kun oppilaista puolet
ovat saamenkielisessä opetuksessa. Koska kyseessä on vakituinen
virka, on perusteltua jatkaa viran hakuaikaa vielä sen selvittämiseksi,
onko saamen kielen taitoisia hakijoita saatavilla. Virkaan oli vain
kaksi hakijaa, mikä on pieni määrä vakituisen viran ollessa
kyseessä.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola
Ehdotus:
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 16.6.2020.
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon jatketussa haussa.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 25
§ 55
§ 84

5/2020
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24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

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.

Sivltk 22.04.2020 § 55
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Jatketaan viran hakuaikaa 11.5.2020 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Sivltk 01.06.2020 § 84
Jatkettuun hakuaikaan menneessä saapui yksi hakemus. Hakijalla ei
ole luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuutta. Koska suurin
osa tunneista on saamenkielisessä erityisopetuksessa, on opettajan
kelpoisuus virkaan valittaessa tärkeää.
Ehdotus:
Virkaan ei ollut kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ja virkaa ei
täytetä sellaisenaan. Viran hakuaikaa ei jatketa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 25
§ 55
§ 84
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 35
§ 62
§ 85

5/2020

15

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.202031.7.2021
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.

Sivltk 22.04.2020 § 62
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Jatketaan viran hakuaikaa 11.5.2020 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 01.06.2020 § 85
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Hakuaikaa ei jatketa. Viran tunnit hoidetaan muilla järjestelyillä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
§ 35
§ 62
§ 85
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 28
§ 57
§ 86
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24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

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.

Sivltk 22.04.2020 § 57
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 6 hakemusta. Kolmella
hakijalla on viran edellyttämä kelpoisuus, mutta kaksi kelpoista
hakijaa veti hakemuksensa pois. Yksi hakijoista haastateltiin.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 11.5.2020 asti, sillä
virkaan oli vain yksi kelpoinen hakija. Aiemmin hakeneet otetaan
huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 01.06.2020 § 86
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Hakijoista
viidellä on viran edellyttämä kelpoisuus. Yhdellä hakijoista on
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 28
§ 57
§ 86

5/2020

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

saamen kielen taito, mutta hän on käytettävissä syksystä 2022
alkaen. Yksi kelpoisista hakijoista veti hakemuksensa pois
hakuprosessin aikana. Kelpoiset hakijat on haastateltu.
Ehdotus:
1) Valitaan virkaan Laura Arola, jolla on virkaan vaadittava
kelpoisuus ja saamen kielen taito.
Arola on ilmoittanut ottavansa viran vastaan, jos virasta on
mahdollista saada virkavapaata Utsjoen kunnan Deanuleagis
sámástit -kielikeskushankeessa työskentelyyn
1.8.2020-31.7.2022.
2) Myönnetään virkavapaa ja valitaan Meri Luoma 1.8.202031.7.2022 hoitamaan virkaa määräaikaisena. Luomalla on viran
edellyttämä kelpoisuus ja kokemusta opettajana.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 87

5/2020

19

01.06.2020

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka 1.8.2020 alkaen
45/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 87
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka 1.8.2020 alkaen
on ollut haettavana 11.5.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu
kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Hakijoista kahdella
on rehtorin kelpoisuus ja kokemusta rehtorin työstä. Kahdella
hakijalla ei ole rehtorin kelpoisuutta. Kenelläkään hakijoista ei ole
saamen kielen taitoa. Toinen kelpoisista hakijoista veti
hakemuksena pois. Kelpoinen hakija haastatellaan kokouksessa
etäyhteyksin.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 22.6.2020 asti. Virkaa
aiemmin hakeneet otetaan huomioon jatketussa haussa.
Päätös:
Sivistyslautakunta valitsee yksimielisesti Pasi Oikarisen Utsjokisuun
koulun ja Saamelaislukion rehtorin virkaan 1.8.2020 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 88

5/2020

20

01.06.2020

Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2020-31.7.2021
51/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 88
Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.202031.7.2021 on ollut haettavana 11.5.2020 mennessä. Hakuilmoitus on
julkaistu kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston
sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Viidellä hakijalla on
täysi viran edellyttämä kelpoisuus eli historian ja yhteiskuntaopin
lukion aineenopettajan kelpoisuus. Lisäksi kahdella hakijalla on
kelpoisuus historiaan ja yhdellä yhteiskuntaoppiin. Täyden
kielpoisuuden omaavista hakijoista 1 ilmoitti ettei ole käytettävissä ja
4 haastateltiin. Kolme hakijaa on ilmoittanut olevansa käytettävissä
virkaan.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.
Ehdotus:
Valitaan Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion historian ja
yhteiskuntaopin määräaikaiseen lehtorin virkaan 1) Ville Järvinen,
jolla on vaadittava kelpoisuus ja usean vuoden kokemus erilaisista
opettajan tehtävistä. Hakijalle katsotaan erityiseksi ansioksi kokemus
tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa työskentelystä.
Varasijalle valitaan 2) Jesse Varvemaa, jolla on vaadittava
kelpoisuus. Hakijalle katsotaan erityiseksi ansioksi kelpoisuus
elämänkatsomustiedossa, jonka opettajaa koulussa tarvitaan.
Toiselle varasijalle 3) Sari Niemisalo, jolla on viran edellyttämä
kelpoisuus ja kokemusta opettajana.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 37
§ 64
§ 89
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24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

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 1.8.202031.7.2021 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.

Sivltk 22.04.2020 § 64
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 11.5.2020 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Sivltk 01.06.2020 § 89
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Viran hakuaikaa ei jatketa. Viran tunnit hoidetaan muilla järjestelyillä.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 37
§ 64
§ 89

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 39
§ 66
§ 90
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24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.202031.7.2021
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, Inarilainenlehdessä, 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.

Sivltk 22.04.2020 § 66
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 11.5.2020 asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Sivltk 01.06.2020 § 90
Jatkettuun hakuaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
Ehdotus:
Viran hakuaikaa ei jatketa. Viran tunnit hoidetaan muilla järjestelyillä.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
§ 39
§ 66
§ 90
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

5/2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 40
§ 67
§ 91

5/2020
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24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

Karigasniemen koulun päätoiminen tuntiopettaja, saamenkielinen opetus, ajalle 1.8.202031.7.2021
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, Inarilainenlehdessä, 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.

Sivltk 22.04.2020 § 67
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijalla ei ole
viran edellyttämää kelpoisuutta tai saamen kielen taitoa.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 11.5.2020 asti. Aiemmin
hakeneet otetaan huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Sivltk 01.06.2020 § 91
Jatkettuun hakuaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Toisella
hakijoista ei ole viran edellyttämää kelpoisuutta tai saamen kielen
taitoa. Toisella hakijalla on saamen kielen taito ja työkokemusta
opettajan työstä, mutta ei viran edellyttämää kelpoisuutta.
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 40
§ 67
§ 91

5/2020

24.03.2020
22.04.2020
01.06.2020

Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen päätoimisen
tuntiopettajan virkaan 1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi Suvi
Somby-Rasmuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

26

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 92

5/2020

27

01.06.2020

Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan virka
40/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 92
Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan virka
1.8.2020 alkaen on ollut haettavana 11.5.2020 mennessä.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Yhdellä hakijoista
on luokanopettajan kelpoisuus, saamen kielen taito ja pitkä
työkokemus opettajana. Kelpoinen hakija veti hakemuksensa pois.
Kahdella hakijoista ei ole luokanopettajan kelpoisuutta.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola
Ehdotus:
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 16.6.2020 asti. Aiemmin
hakeneet otetaan huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 93

5/2020

28

01.06.2020

Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.202031.7.2021
41/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 93
Karigasniemen koulun saamenkielisen luokanopettajan
viransijaisuus ajalle 1.8.2020-31.7.2021 on ollut haettavana
13.5.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla,
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakijalla on
kasvatustieteessä kandidaatin tutkinto, saamen kielen taito ja
työkokemusta opettajana.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola
Ehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee Karigasniemen koulun saamenkielisen
luokanopettajan viransijaisuuteen ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Christer
Rasmuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 94

5/2020

29

01.06.2020

Hanketyöntekijä kielistrategiatyön jatkohankkeeseen
50/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 94
Hanketyöntekijän 60 % toimi 12 kuukaudeksi on ollut haettavana
11.5.2020 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu
kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä
työvoimatoimiston sivuilla.
Tehtävään oli 8 hakijaa, joista 4 haastateltiin
koulutuksen/työkokemuksen ja saamen kielen taidon perusteella.
Yksi hakija veti hakemuksensa pois.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.
Ehdotus:
Hakijoiden kanssa keskustellessa selvisi, että työ hoituisi parhaiten
jakamalla se kahteen osaan.
Valitaan Leena Niska vastamaan Utsjoen ja Sodankylän osuudesta
ja Tytti Valkeapää Enontekiön osuudesta. Käytettävissä olevat
työkuukaudet jaetaan kutakuinkin suhteessa 60% ja 40% ja
työsuhteen alkamisesta ja osa-aikaisuuden prosentista sovitaan
erikseen hankkeen budjetin raameissa. Niskalla on saamen
kulttuurin koulutus, kokemusta useasta saamen kieltä ja kulttuuria
koskevista hankkeista ja selvityksistä ja vahva suullinen ja kirjallinen
saamen kielen taito. Valkeapäällä on Enontekiön alueen tuntemus ja
saamen kielen taito.
Mikäli tämä järjestely ei onnistu, sivistyslautakunta valtuuttaa
sivistysjohtaja-rehtorin tekemään valinnan.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 95

5/2020
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01.06.2020

Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan 50% virka/varhaiskasvatuksen opettajan
50% virka 1.8.2020 alkaen
49/01.01.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 95
Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajan 50 % virka koko
kunnan alueella ja varhaiskasvatuksen opettajan 50 % virka Utsjoen
päiväkodissa suomenkielinen osasto 1.8.2020 alkaen on ollut
haettavana 4.5.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, joista kahdella
on erityisopettajan kelpoisuus. Molemmat erityisopettajan
kelpoisuuden omaavat hakijat vetivät hakemuksensa pois. Hakijat
ovat toimineet aiemmin perusopetuksen erityisopettajina.
Kenelläkään hakijoista ei ole kokemusta varhaiskasvatusopettajan
töistä. Useista ilmoituksista huolimatta ei ole tullut hakemuksia
henkilöiltä, joilla olisi sekä erityisopettajan pätevyys että kokemusta
varhaiskasvatuksen opettajan töistä.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Keskeytetään rekrytointi Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen
erityisopettajan 50% virka/varhaiskasvatuksen opettajan 50% virka
1.8.2020 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 96

5/2020
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01.06.2020

Viran muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2021 alkaen
48/01.01.00/2020
Sivltk 01.06.2020 § 96
Utsjoen kunnassa on ollut haettavana useaan otteeseen vuosina
2019 ja 2020 50 % varhaiskasvatuksen erityisopettajan/50 %
varhaiskasvatusopettajan virka. Vuonna 2019 virkaa haki yksi hakija,
jolla ei ollut viran edellyttämä kelpoisuutta. Keväällä 2020
määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta, joista kahdella on
erityisopettajan kelpoisuus. Toinen erityisopettajan kelpoisuuden
omaavista hakijoista veti hakemuksensa pois. Hakijat ovat toimineet
perusopetuksen erityisopettajina. Kenelläkään hakijoista ei ole
kokemusta varhaiskasvatusopettajan töistä. Useista ilmoituksista
huolimatta ei ole tullut hakemuksia henkilöiltä, joilla olisi sekä
erityisopettajan pätevyys että kokemusta varhaiskasvatuksen
opettajan töistä.
Varhaiskasvatuksen opettajalla on päävastuu lasten kasvatuksesta
ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja
arvioinnista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja
arviointi ovat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana suunnittelemassa,
toteuttamassa ja arvioimassa lapsen arkeen tarvittavia tukimuotoja.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä puheterapeutin,
varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä tutkivien ja kuntouttavien
tahojen kanssa. Tukea tarvitsevien esioppilaiden kohdalla veo tekee
yhteistyötä myös perusopetuksen opettajien ja erityisopettajan
kanssa.
Sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen
erityisopettajan työ on varsin vaativaa ja vastuullista.
Varhaiskasvatuslain 37 § mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetusja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä
vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen
opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. 25 § mukaan kunnan
käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta
vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että 50 %
varhaiskasvatuksen erityisopettajan/50 % varhaiskasvatuksen
opettajan virka muutetaan rekrytoinnin haastavuuden vuoksi 100 %
varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 96

5/2020

32

01.06.2020

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut toteutetaan tarvittaessa
ulkopuolisena ostopalveluna.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 97

5/2020
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01.06.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja indeksitarkistus
Sivltk 01.06.2020 § 97
Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina
otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan
sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävän
henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat
tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta
144 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut
muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti 1.8.2020.
Enimmäismaksu on 288 € toisen lapsen enimmäismaksu on 144€ ja
pienin perittävä lapsikohtainen maksu on 27 €.
Tulorajat ja maksu-prosentit 1.8.2020 alkaen
Perheen henkilömäärä Tuloraja

Maksu-prosentti

2

2136€

10,70 %

3

2756€

10,70 %

4

3129€

10,70 %

5

3502€

10,70 %

6

3874€

10,70 %

Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatus 1.6.2020 alkaen
Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään 50 %
varhaiskasvatuksen asiakaslain mukaisesta maksusta siinä
tapauksessa, että myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole
vastaanotettu eikä peruutettu ennen päätöksen mukaisen
hoitosuhteen alkamista. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle
varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään
peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet perheelle
määrätystä maksusta.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy asiakasmaksun.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 97

01.06.2020

5/2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 98

5/2020

35

01.06.2020

Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion apulaisrehtorin tehtävät
47/01.01.02/2020
Sivltk 01.06.2020 § 98
Sivistystoimen hallintouudistuksessa 2015/2016 Utsjokisuun kouluun
ja Saamelaislukioon on perustettu yhteinen rehtorin virka. Lukiossa
oli tuolloin vielä apulaisrehtorin virka, jossa oli viranhaltija
eläköitymiseensä asti. Tämän jälkeen virkaa ei enää täytetty uuden
hallintosäännön mukaisesti. Lukion toimintojen turvaamiseksi
apulaisrehtorin tehtäviä on kuitenkin laitettu vuosittain opettajan
viran haltijalle oman toimen ohella hoidettavaksi.
Hallintouudistuksesta on nyt kulunut sen verran aikaa, että on
mahdollista tarkastella sen toimivuutta käytännön tasolla. Tehtävää
hoidettaessa on osoittautunut, että viran työmäärä ja haastavuus
ovat edelleen olleet liian suuria, eikä vakituista viranhaltijaa ole saatu
tai virkaan valitut eivät ole virassa pysyneet. Peruskoulun ja lukion
yhteinen rehtorin virka on vaativa ja oman lisänsä haastavuuteen tuo
kaksikielinen opetus.
Esimiehen ja koulun johtajan jatkuva vaihtuminen on voimakkaasti
vaikuttanut koko koulu- ja työyhteisön jaksamiseen ja hyvinvointiin erityisesti kun samaan aikana on eletty väistötiloissa ja suunniteltu
uutta koulua. Koulun johtaminen kaipaa jatkuvuutta.
Rehtorin kelpoisuusehtona on ollut saamen kielen taito. Saamen
kielen taitoisia rehtoreita on valittu virkaan kaksi, mutta valitettavasti
kunta ei ole onnistunut heitä pitämään palveluksessaan. Keväällä
2020 virka on ollut avoinna useita kertoja, mutta virkaan ei ollut
yhtäkään kielitaitoehtoa täyttävää hakijaa. Säädöksessä
opetustoimen kelpoisuuksista lukee, että rehtorin on hallittava koulun
opetuskieli. Säädös ei ota huomioon kaksikielisiä kouluja ja jättää
siksi kielitaitovaatimuksen kunnan harkittavaksi.
Lautakunnan harkinnan perusteella virka on avattu uudeestaan niin,
että saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Virka
voidaan siis nyt täyttää vakinaisesti niin, että rehtorilla ei ole saamen
kielen taitoa.
Utsjokisuun koulun oppilaista puolet on saamenkielisessä
opetutuksessa. Saamenkielisen opetuksen kehittämisen
turvaamiseksi on tärkeää, että koulussa on saamen kielen taitoinen
viranhaltija, joka vastaa saamenkielisestä opetuksesta.
Saamenkielisessä opetuksessa on omat erityiset haasteensa, koska
kelpoisten opettajien rekrytointi on haastavaa ja valmis
oppimateriaali ei vastaa opetussuunnitelman vaatimuksia. Saamen
opetusta on kehitettävä jatkuvasti ja kehitys tarvitsee johtamista.
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 98

5/2020

36

01.06.2020

Koska kouluissa on jo virkatyöajassa oleva rehtori, ei ole tarpeen
perustaa kokonaistyöajassa olevan apulaisrehtorin virkaa. On
kuitenkin syytä vahvistaa se, että koulussa on vakinaisesti
apulaisrehtorin tehtävät, joka määrätään opettajan viranhaltijalle
oman toimen ohella. Tällöin tehtävää hoitavan opettajan
opetusvelvollisuus on alempi kuin muutoin, ja tehtävästä maksetaan
OVTES:in mukainen korvaus. Opetusvelvollisuus vahvistetaan
vuosittain työsuunnitelmassa, sillä se on riippuvainen kyseisen
opettajan viran opetusvelvollisuudesta. On myös mahdollista, että
tehtävä, huojennukset ja korvaus jaetaan kahden opettajan kesken
niin että toinen vastaa lukiosta ja toinen saamenkielisestä
opetuksesta, jos ei ole mahdollista saada yhtä viranhaltijaa
hoitamaan tehtävää.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 99

5/2020
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01.06.2020

Valtuutus päätöksenteosta
46/00.02.04/2020
Sivltk 01.06.2020 § 99
Sivistystoimessa on vielä useita määräaikaisia ja vakinaisia virkoja ja
toimia täyttämättä lukuvuodeksi 2020 - 2021, 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 vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola
Ehdotus:
Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin ja
varhaiskasvatusjohtajan tekemään 31.8.2020 asti loput virka- ja
toimivalinnat vakituisesti tai määräajaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 100

5/2020

38

01.06.2020

Etsivä nuorisotyö -hanke
Sivltk 01.06.2020 § 100
Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta Etsivä
nuorisotyö -hankkeeseen. Aluehallinto myönsi avustusta 0,5 hv
etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin 12 500,00€ käytettäväksi
ajalle 01.08.2020 – 31.07.2021.
Kustannusarvio
Vuosi 2020

Vuosi 2020

Palkkakulut

9431€

9431€

Matkakulut

1750€

1750€

Kurssi ja koulutus

500€

500€

Muut kustannukset

125€

125€

Vuosi 2020

Vuosi 2021

6250€

6250€

Palkkakulut

3181€

3181€

Matkakulut

1750€

1750€

Kurssi ja koulutus

500€

500€

Muut kustannukset

125€

125€

Rahoitussuunnitelma

AVI avustus 12 500€
Palkkakulut
Kunnan omarahoitus:

Vuosi 2020:
AVI avustus 6250 e, kunnan omarahoitus 5556€.

Vuosi 2021
AVI avustus 6250 e, kunnan omarahoitus 5556€.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 100

5/2020

01.06.2020

Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle:
1. Lisämäärärahan myöntämisen Etsivä nuorisotyö -hankkeelle
valmistelun mukaisesti vuodelle 2020,
2. Myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan
kustannuspaikka sekä
3. Vuoden 2021 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan
yhteydessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

39

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 101

5/2020

40

01.06.2020

Hankintapäätös, interaktiiviset näytöt Utsjokisuun ja Karigasniemen monitoimitaloihin
52/02.07.01/2020
Sivltk 01.06.2020 § 101
Sivistystoimi on pyytänyt tarjouksia interaktiivisista näytöistä
monitoimitaloihin Utsjokisuuhun ja Karigasniemelle. Hankintaan
sisällytettiin näytöt, telineet näytöille, rahti, asennus, roskien
poisvienti ja käyttäjien koulutus. Tarjouspyyntö oli julkinen ja se oli
nähtävillä Hilmassa. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely.
Hankinta on kansallinen hankinta.
Tarjouspyynnössä oli määritelty näyttöjen vähimmäisvaatimukset.
Osatarjouksia ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä
tarjouskilpailuun. Määräaikaan mennessä saapui seitsemän
tarjousta: Caverion Suomi Oy, Datagroup SataIT Konekotka Oy,
Dustin Finland Oy, Geomailer Oy, Satavision Oy, Suomen
koulupalvelu Oy ja Vidrio Oy.
Tarjousten avaamispöytäkirja on oheismateriaalina.
Tarjouskilpailussa valintaperusteina on esitetty: Tarjouksista valitaan
kummankin hankinnan kohteen yhteenlaskettu vertailuhinnaltaan
halvin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous.
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee vertailuhinnan perusteella voittajaksi
Geomailer Oy:n tarjouksen, sillä Geomailer Oy:n tarjous täyttää
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ja on vertailuhinnaltaan
halvin tarjous.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
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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
§77, 78, 79, 80, 81, 82

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
§76, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

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
§76, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

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
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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.
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