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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Elle Kaaren 13:07 - 14:06 Puheenjohtaja  
 Seurujärvi Pirjo 13:07 - 14:06 Varapuheenjohtaja  
 Simonen Esa 13:07 - 14:06 Jäsen  
 Niittyvuopio Indira 13:07 - 14:06 Varajäsen  
 
Poissa Guttorm Riikka Jäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Jäsen  
 Guttorm Urho Jäsen  
 Saijets Mika Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Aurala Arto Varajäsen  
 Rasmussen Torkel Varajäsen  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 
Muu Tapiola Eila 13:07 - 14:06 vt. 

Sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Kiljo Aino 13:07 - 14:06 Pöytäkirjanpitäjä  
 Guttorm Pilvi 13:07 - 14:06 Tekninen sihteeri  
 Tapiola-Länsman Kaisa 13:36 - 13:42 Vapaa-aikasihteeri  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Elle Aikio Aino Kiljo 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

111 - 119 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Esa Simonen  Indira Niittyvuopio 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimistossa 03.09.2020 09:00 
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Sivistyslautakunta § 111 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 27.08.2020 § 111  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 112 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 27.08.2020 § 112  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Ehdotus: 
 
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Esa Simonen ja Indira Niittyvuopio. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotuksen mukaan.  
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Sivistyslautakunta § 113 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 27.08.2020 § 113  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 114 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 27.08.2020 § 114  

Viranhaltijapäätökset 
- 15/2020 vapaa-aikasihteeri: Nuorten palkkaaminen päiväleirien 
apulaisohjaajiksi 
- 16/2020 vapaa-aikasihteeri: Harjoittelijan palkkaaminen Juoiggastit! 
-hankkeelle 
- 17/2020 vt. Sivistysjohtaja-rehtori: Toimipistesiirto 
- 18/2020 vt. Sivistysjohtaja-rehtori:  Luokanopettajan määräaikaisen 
viran täyttäminen 1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi 
- 19/2020 vt. Sivistysjohtaja-rehtori: Palkaton opintovapaa 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta merkitsee tiedoksi valmistelun mukaiset asiat. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 115 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 27.08.2020 § 115  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 116 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen §87/1.6.2020 
 
Sivltk 27.08.2020 § 116  

Utsjoen kunnan sivistyslautakunta on päätöksessään §87 valinnut 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virkaan toistaiseksi 
Pasi Oikarisen. 
 
Valinnasta on tehty oikaisuvaatimus, jossa oikaisuvaatimuksen tekijä 
on perustellut oikaisuvaatimustaan 
 
1. sillä, että virkaan valittu ei hallitse saamen kieltä, mikä on 
edellytetty virkaa perustaessa (Valtuusto §34/16.6.2015) 
 
2. sillä, että rehtori, joka ei hallitse saamen kieltä, merkittävästi 
heikentää saamen kielen kuulumista ja suomen ja saamen kielen 
tasa-arvoisuutta, kun Utsjoen kunnan kuntastrategiassa sanotaan, 
että kunta kehittää aktiivisesti ja tietoisesti saamenkielisiä ja 
saamelaiskulttuurilähtöisiä palveluja ja edistää aktiivisesti saamen 
kielen ja kulttuurin yhdenvertaisuutta. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii sivistyslautakunnan oikaisemaan 
päätöstään siten, että Oikarinen valitaan virkaan lukuvuodeksi 
1.8.2020-31.7.2021 väliseksi ajaksi ja virka julistetaan uudelleen 
haettavaksi. Kun virka julistetaan uudelleen haettavaksi, tulee 
huomioida virkaa perustaessa asetettu edellytys hallita molemmat 
opetuskielet ja kuntastrategiassa mainittu saamen ja suomen kielien 
tasa-arvoisuus. 
 
Koulukeskuksen rehtorin virkaa perustaessa on edellytetty rehtorilta 
koulun opetuskielten hallintaa (Valtuusto §34/16.6.2015). Tällä on 
tarkoitettu sekä suomen että saamen kielen hallintaa, vaikka laki 
edellyttää vain yhden opetuskielen hallintaa. Valtuusto ei ole 
muuttanut rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksia opetuskielten 
hallinnasta. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta oikaisee päätöstään §87/2020 
oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimalla tavalla. Pasi Oikarinen 
valitaan Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtoriksi 
määräajaksi 31.7.2021 asti. Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion 
rehtorin virka julistetaan haettavaksi keväällä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. Lisäksi sivistyslautakunta pyytää 
sivistysjohtaja-rehtorin valmistelemaan rehtorin viran 
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Sivistyslautakunta § 116 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kelpoisuusvaatimuksen muutoksen seuraavaan lautakuntaan ja 
edelleen valtuustoon vietäväksi. 
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Sivistyslautakunta § 117 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorat mielde -Utsjoen nuorisovaltuuston kehittämishanke 
 
Sivltk 27.08.2020 § 117  

Vapaa-aikatoimi on hakenut ja saanut Nuorat mielde- Utsjoen 
nuorisovaltuuston kehittämishankkeelle Lapin AVI:lta 8000 euron 
avustuksen. Hanke alkaa syksyllä 2020 ja kestää vuoden 2022 
loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Utsjoen 
nuorisovaltuuston toimintaa niin, että se olisi nuoria kiinnostava ja 
aktiivinen vaikuttaja Utsjoen kunnassa ja myös muissa nuorten 
vaikuttamiskanavissa, mutta myös vahvistaa nuorten saamelaista 
identiteettiä kehittämällä vaikuttamistyötä saamelaisia koskevassa 
päätöksenteossa. Menot huomioidaan nuorisovaltuuston vuoden 
2022 budjetissa. 
 
Kustannusarvio 
 
Kokonaiskustannukset   8 888,89 € 
 
Avustus    8 000,00 € 
 
Omarahoite/netto   888,89 € 
 
Menot    8 888,89 € 
 
Tulot    8 000,00 € 
 
Netto    8 888,89 € 
 
 
Tiliöinti 
 
4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta   1000,00 € 
 
4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut   5688,89 € 
 
4520 Elintarvikkeet    1200,00 € 
 
4600 Muu materiaali    1000,00 € 
 
 
Asian valmisteli: Vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
 
Ehdotus: 
 
Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että sivistyslautakunta hyväksyy 
hankkeen ja myöntää aloitus- ja toteutusluvan sekä avaa hankkeelle 
kustannuspaikan. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 117 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 118 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen §86/2020 / Saamelaislukion ja Utsjokisuun 
koulun äidinkielen lehtori virka 
 
Sivltk 27.08.2020 § 118  

Sivistyslautakunta valitsi päätöksessään §86/2020 Saamelaislukion 
ja Utsjokisuun koulun äidinkielen lehtorin virkaan Laura Arolan. Arola 
on ilmoittanut, että ottaa viran vastaan, mikäli hän saa virkavapaata 
1.8.2020-31.7.2022 väliseksi ajaksi työskennelläkseen Utsjoen 
kunnan Deanuleagis sámástit –hankkeessa. Arolan virkavapaan 
ajaksi 1.8.2020-31.7.2022 virkaan valittiin määräaikaiseksi Meri 
Luoma. 
 
Valinnasta on tehty oikaisuvaatimus, jossa oikaisuvaatimuksen tekijä 
on perustellut oikaisuvaatimustaan 
 
1. työkokemuksellaan 
 
2. sillä, että saamen kielen taitoa ei ole mainittu 
kelpoisuusvaatimuksina 
 
3. sillä, että hänet on kelpoisena hakija perusteettomasti syrjäytetty 
valinnassa. 
 
Oikaisuvaatimus on kokouksen oheismateriaalina. 
Vt. sivistysjohtaja-rehtori on valintaprosessissa haastatellut 4 
hakijaa, joilla kaikilla on viran edellyttämä kelpoisuus. Haastattelussa 
vt. sivistysjohtaja-rehtori arvioi osallistujien soveltuvuutta kyseiseen 
tehtävään taidon, kyvyn ja kansalaiskunnon mukaisesti. 
Työkokemuksen määrä yksinomaan ei ollut valinnassa ratkaiseva 
tekijä. Haastattelun perusteella valitut olivat tehtävään 
soveltuvimmat. 
 
Saamen kielilain 14 § mukaan saamelaisten kotiseutualueella, johon 
Utsjoki kokonaisuudessaan kuuluu, saamen kielen taito katsotaan 
erityiseksi ansioksi, vaikka sitä ei ole asetettu viran, toimen tai 
tehtävän kelpoisuusvaatimukseksi. Saman lain 15 § mukaan 
viranomaisten tulee toiminnassaan muutenkin edistää saamen 
kielen käyttämistä saamelaisten kotiseutualueella. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 2 
momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan 
jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 
jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on 
mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Virka 
voidaan julistaa uudelleen haettavaksi esim., jos 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole, hakijoita on vain 
muutama tai kunta muuten katsoo tarpeelliseksi saada enemmän 
uusia hakijoita. Äidinkielen lehtorin virkaa haki 10.3.2020 mennessä 
vain kaksi kelpoista, joista toinen veti hakemuksena pois. Jatkettuun 
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Sivistyslautakunta § 118 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

hakuaikaan 7.4.2020 mennessä virkaa haki kolme kelpoista, joista 
kaksi veti hakemuksensa pois. Vakituista virkaa täytettäessä on 
tarpeellista saada enemmän kuin yksi kelpoinen hakija.  
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta toteaa, että valinnassa on noudatettu 
viranhaltijalakia ja se on tehty muodollisesti oikein eikä syrjintää ole 
tapahtunut. Sivistyslautakunta hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 119 27.08.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun ja Karigasniemen monitoimitalojen pihakalustehankinta 
 
Sivltk 27.08.2020 § 119  

Monitoimitalohankkeissa piha-alueiden suunnittelua ja kalustamista 
ei ole sisällytetty hankkeisiin. Varhaiskasvatuksen ja koulujen 
toimintojen sujuvoittamisen ja turvallisuuden vuoksi monitoimitalojen 
pihojen kalustaminen on tärkeää. Suunnittelussa huomioidaan jo 
olemassa olevat kalusteet ja niiden käyttö myös uusilla pihoilla. 
 
Kunnanhallituksen käsiteltävänä on lisämääräraha-anomus 
Utsjokisuun ja Karigasniemen monitoimitalojen lisämääräraha-
anomus sivistystoimelle. Utsjokisuun monitoimitalon piha-alueen 
kustannusarvio on 100 000 euroa, sisältäen varhaiskasvatuksen ja 
koulun pihakalusteet, asennukset ja maatyöt. Karigasniemen 
monitoimitalon piha-alueen kustannusarvio on 48 000 euroa, 
sisältäen varhaiskasvatuksen ja koulun pihakalusteet, asennukset ja 
maatyöt. 
 
Mikäli kunnanhallitus hyväksyy lisämääräraha-anomuksen, 
kunnanhallitus ehdottaa edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan 
myöntämistä. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Eila Tapiola. 
 
Ehdotus: 
 
Mikäli Utsjoen kunnanvaltuusto hyväksyy lisämääräraha-anomuksen 
ja myöntää sivistystoimelle lisämäärärahan pihakalustehankintaan, 
valtuuttaa sivistyslautakunta sivistysjohtaja-rehtorin ja 
kunnanjohtajan valmistelemaan kilpailutuksen ja tekemään 
hankintapäätöksen, jotta hankinta ei viivästy liian pitkälle 
monitoimitalojen toiminnan näkökulmasta. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

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

 Pykälät 
 112, 113, 115 
  
  

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

 Pykälät 
 111, 114, 116, 117, 118, 119 
  
  

 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 
 111, 114, 116, 117, 118, 119 
  
  
 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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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

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 

 


