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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta    
 
 
Aika 23.03.2021 klo 10:00 - 13:43 
 
Paikka Teams-sovellus 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 
27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 
28 Työjärjestyksen hyväksyminen 7 
29 Tiedoksi saatettavat asiat 8 
30 Talouden katsaus 9 
31 Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja 10 
32 Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja- 

iltapäiväkerhonohjaajan toimi 16.8.2021-4.6.2022 
11 

33 Kirjaston ja kulttuuritoimen yhteiset tilat 
koulukeskusrakennukseen 

12 

34 Satu Pieskin virkavapaa-anomus 13 
35 Utsjokisuun koulun matemaattisten aineiden lehtori 

1.8.2021-31.7.2022 
14 

36 Pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan 
määräaikainen viransijaisuus 

15 

37 Karigasniemen erityisopettajan virka 16 
38 Karigasniemen koulun matemaattisten aineiden lehtorin 

virka 
17 

39 Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka 
suomenkieliseen opetukseen 

18 

40 Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 
16.8.2021-4.6.2022 

19 

41 Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja- 
iltapäiväkerhonohjaajan toimi 16.8.2021-4.6.2022 

20 

42 Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka 
suomenkieliseen opetukseen 

21 

43 Nuorgamin koulun suomenkielisen opetuksen 
luokanopettajan virka 1.8.2021- 31.7.2022 

22 

44 Utsjokisuun koulun ja Nuorgamin koulun yhteinen 
musiikin lehtori 

23 

45 Nuorgamin koulun kielikylpyopettajan virka ajalle 
1.8.2021-31.7.2022 

24 

46 Karigasniemen päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2021-
31.7.2022 

25 

47 Nuorisovaltuuston esitys toisen asteen opiskelijoiden 
uimahallin maksuttomaan käyttöön 

26 

48 Rájácummá taidelahjoitus Utsjokisuun koululle 27 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

49 Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke 28 
50 virkavapaa-anomus 30 
51 Koulujen välipala 31 
52 Utsjokisuun koulun rehtorin toiminnasta saatu palaute 33 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Seurujärvi Pirjo 10:00 - 13:43 Varapuheenjohtaja  
 Simonen Esa 10:00 - 13:43 Jäsen  
 Guttorm Riikka 10:00 - 13:20 Jäsen  
 Guttorm Urho 10:00 - 13:43 Jäsen  
 Saijets Mika 10:31 - 13:43 Jäsen  
 
Poissa Aikio Elle Kaaren Puheenjohtaja  
 Holma Lotta-Inkeri 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 Veskoniemi Virpi 10:00 - 13:43 Sivistysjohtaja, 

esittelijä 
 

 Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 13:43 Kunnanjohtaja  
 Lukkari Maritta 10:00 - 13:43 Pöytäkirjanpitäjä  
 Jääskö Neeta  10:00 - 13:43 Tulkki  
 Tapiola- Länsman Kaisa 12:23 - 12:42 Vapaa-aikasihteeri  
 Väänänen Joel  10:00 - 13:43 Nuvan edustaja  
 Guttorm Pilvi 09:30 - 14:00 Tekninen sihteeri  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Pirjo Seurujärvi Maritta Lukkari 
 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

26 - 52 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
Esa Simonen  Urho Guttorm 
 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
sivistystoimistossa 30.03.2021 09:00 
 
Maritta Lukkari 
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Sivistyslautakunta § 26 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 23.03.2021 § 26  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Hyväksytty 
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Sivistyslautakunta § 27 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 23.03.2021 § 27  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Simonen ja Urho Guttorm.
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Sivistyslautakunta § 28 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 23.03.2021 § 28  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 29 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 23.03.2021 § 29 Viranhaltijapäätökset 
 -Koulukuljetuksen myöntäminen Outi Laitille 
 -Täyttöluvat sivistystoimen alaisiin toimiin 
  
 -Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukainen valvonta 
 -Tenonlaakson yrittäjät  -yhdistyksen lausunto  

 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: 
 
Hyväksytty. 
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Sivistyslautakunta § 30 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 23.03.2021 § 30  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 31 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun päätoiminen tuntiopettaja 
 
21/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 31 Utsjokisuun koulun päätoimisen tuntiopettajan virka (341560) 

1.8.2021- 31.7.2022 väliseksi ajaksi saamenkieliseen opetukseen on 
ollut haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 

 
 Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 
 
 Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta jatkaa viran hakuaikaa 30.4.2021 saakka. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti 
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Sivistyslautakunta § 32 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja- iltapäiväkerhonohjaajan toimi 16.8.2021-4.6.2022 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 32  

Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja- iltapäiväkerhonohjaajan 
(341632) toimi on ollut haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus 
on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Hakuajan päättymiseen mennessä toimea haki Marketta 
Alaraudanjoki. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee Koulunkäynninohjaaja-
iltapäiväkerhonohjaajaksi Nuorgamiin Marketta Alaraudanjoen.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 33 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kirjaston ja kulttuuritoimen yhteiset tilat koulukeskusrakennukseen 
 
36/10.03.02/2020 
 
Sivltk 23.03.2021 § 33 Kun Utsjokisuun koulu ja saamelaislukio muuttivat uuteen 

monitoimitaloon, on vanha koulurakennus osittain tyhjentynyt. 
Kirjastolla on käyttöön ja aineistoon nähden liian vähän tilaa, ja 
kirjaston käyttämä tila vaatii pintaremontin. Kirjastolla on myös 
puutteita ja korjausta vaativia kohteita nykyisissä tiloissa. 
Kulttuuritoimella ei ole omia tiloja, vaan vapaa-aikasihteerin 
työhuone on kunnantalolla ja kulttuurin tilaisuudet ja toiminta ovat 
hajautettuna eri puolille kuntaa. Kirjaston seinän takana olevaa 
tyhjillään olevaa luokkatilaa voitaisiin hyödyntää kirjaston ja 
kulttuurin erilaisille toiminnoille (ohessa pohjapiirrokseen merkitty 
alue). Kirjaston laajentaminen ja toisaalta kulttuurin toimintojen 
osittainen keskittäminen koulurakennukseen lisäisi vanhan 
koulurakennuksen käyttöastetta, toisi kunnan kulttuurielämään 
piristystä ja nyt tyhjillään oleva tila tulisi hyötykäyttöön. 

 
 Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta tekee periaatepäätöksen, että vanhan 
koulurakennuksen tiloja voidaan alkaa suunnittelemaan kirjaston ja 
kulttuuritoimen tarpeisiin.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan hyväksytty. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2021 13 
 
Sivistyslautakunta § 34 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Satu Pieskin virkavapaa-anomus 
 
27/01.01.00/2020 
 
Sivltk 23.03.2021 § 34 Satu Pieski anoo virkavapaata luokanopettajan virasta Utsjoen 

kunnassa ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. 
 Syynä virkavapaan anomiselle on saamen kielten etäyhteyksiä 

hyödyntävän opetuksen pilottihankkeessa jatkaminen sekä opintojen 
loppuun saattaminen.  

 
 Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää myöntää Satu Pieskille virkavapaan 
1.8.2021-31.7.2022. 
Sivistyslautakunta päättää pyytää täyttöluvan kunnanjohtajalta 
luokanopettajan määräaikaiseen virkaan. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 35 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun matemaattisten aineiden lehtori 1.8.2021-31.7.2022 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 35  

Utsjokisuun koulun matemaattisten aineiden lehtorin (341557) virka,  
on ollut haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki diplomi-insinööri 
Mirja Savolainen. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee määräaikaiseen matematiikan lehtorin 
virkaan diplomi-insinööri Mirja Savolaisen.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 36 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen viransijaisuus 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 36 Pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen 

viransijaisuus Karigasniemi 1.5.2021 alkaen 31.5.2022 saakka 
 Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen 

opettajan viransijaisuus 3.2.2021 alkaen 1.3.2021 saakka. 
Sijoituspaikkana on Karigasniemen päiväkoti. Hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 

 
 Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. 
 Hakijalla on tehtävään vaadittava kelpoisuus. Hakija opiskelee tällä 

hetkellä Tromssan yliopistossa pohjoissaamenkieltä, opiskelut 
päättyvät kesällä 2021. Hakijalla on riittävä saamenkielen taito 
hoitamaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää.  Hakija pystyy 
ottamaan viransijaisuuden vastaan 1.8.2021 alkaen.  

 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta valitsee Rauta-aho Leila Annukan 
pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan 
määräaikaiseen viransijaisuuteen 1.8.2021 alkaen 31.5.2022 
saakka. 
 
Tehtävässä on 2kk koeaika. 
 
Päätös: 
 
Lautakunta valitsee Rauta-aho Leila Annukan 
pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan 
määräaikaiseen virkaan Karigasniemen päiväkodille. 
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Sivistyslautakunta § 37 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen erityisopettajan virka 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 37  

Karigasniemen koulun erityisopettajanvirka 1.8.2021 alkaen on ollut 
haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 4 hakijaa. 
kasvatustieteiden maisteri Olli Valtteri Kinnunen 
kasvatustieteiden ja filosofian maisteri Rauta-aho Leila Annukka 
kasvatustieteiden tohtori Liisa Remes 
kasvatustieteiden maisteri Sannan Sadinmäki 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Sanna Sadinmäki Karigasniemen koulun erityisopettajan 
virkaan. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 38 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun matemaattisten aineiden lehtorin virka 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 38  

Karigasniemen koulun matemaattisten aineiden lehtorin virka 
(341142) 1.8.2021 alkaen on ollut haettavana 5.3.2021 mennessä. 
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 2 hakijaa. 
Filosofian maisteri Riikka Guttorm 
Filosofian maisteri Pia-Marja Kalinen 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Riikka Guttorm Karigasniemen koulun matemaattisten 
aineiden lehtoriksi. 
 
Päätös: 
 
Riikka Guttorm poistui intressijäävinä asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Eemeli Hekkanen osallistui pykälän 
ajaksi.  
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 39 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka suomenkieliseen opetukseen 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 39  

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka (341515) suomenkieliseen 
opetukseen 1.8.2021 alkaen on ollut haettavana 5.3.2021 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 8 hakijaa. 
Kasvatustieteiden maisteri Ville-Veikko Haveri 
Kasvatustieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Mervi 
Johanna Hiltunen 
Filosofian maisteri Henna James 
Kasvatustieteiden maisteri Aino Kinni 
Kasvatustieteiden maisteri Anni Lehikoinen 
Kasvatustieteiden maisteri Vera-Maria Liippala 
Kasvatustieteiden maisteri Noora Nokela 
Laaja-alainen luokanopettaja Henna Reipakka 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virkaan valitaan 
Noora Nokela. 1. varasijalle Ville-Veikko Haveri ja 2. varasijalle Aino 
Kinni. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 40 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan toimi ajalle 16.8.2021-4.6.2022 
 
22/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 40  

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan toimi (341689) on ollut 
haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan 
kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. 
Talouskoulu Eeva Holappa 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Eeva Holappa valitaan Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaajan 
toimeen ajalle 16.8.2021-4.6.2022. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 41 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja- iltapäiväkerhonohjaajan toimi 16.8.2021-4.6.2022 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 41  

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja- iltapäiväkerhonohjaajan 
toimi (341701) on ollut haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus 
on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä 
sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Hakuajan päättymiseen mennessä toimeen oli 2 hakijaa. 
Talouskoulu Eeva Holappa 
Lähihoitaja Riina Louhi 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Riina Louhi ilmoitti ettei ole käytettävissä. 
Hakuaikaa jatketaan 30.4.2021 asti. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 42 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka suomenkieliseen opetukseen 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 42  

Utsjokisuun koulun luokanopettajan virka (341015) suomenkieliseen 
opetukseen 1.8.2021 alkaen on ollut haettavana 5.3.2021 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 5 hakijaa. 
Kasvatustieteiden maisteri Ville-Veikko Haveri 
Kasvatustieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Mervi 
Johanna Hiltunen 
Kasvatustieteiden maisteri Aino Kinni 
Kasvatustieteiden maisteri Noora Nokela 
Laaja-alainen luokanopettaja Henna Reipakka 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Utsjokisuun koulun luokanopettajan virkaan 
suomenkieliseen opetukseen Henna Reipakka. 1. varasijalle Aino 
Kinni ja 2. varasijalle Mervi Hiltunen. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 43 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun suomenkielisen opetuksen luokanopettajan virka 1.8.2021- 31.7.2022 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 43  

Nuorgamin koulun suomenkielisen opetuksen luokanopettajan virka 
(341527) ajalle 1.8.2021- 31.7.2022 on ollut haettavana 5.3.2021 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 6 hakijaa. 
Kasvatustieteiden maisteri Ville-Veikko Haveri 
Filosofian maisteri Henna James 
Kasvatustieteiden maisteri Iida Jylhä 
Kasvatustieteiden maisteri Vera-Maria Liippala 
Bruuno Manuel Mustajärvi 
Luokanopettaja Riikka-Lotta Pehkonen 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Nuorgamin koulun suomenkielisen opetuksen 
luokanopettajan virkaan 1.8.2021- 31.7.2022 Henna James. 
1. varasijalla Ville-Veikko Haveri ja 2. varasijalle Riikka-Lotta 
Pehkonen. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 Lounastauko 11:15-12:00 
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Sivistyslautakunta § 44 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja Nuorgamin koulun yhteinen musiikin lehtori 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 44  

Utsjokisuun koulun ja Nuorgamin koulun yhteisen musiikin lehtorin 
virka (341534) 1.8.2021 alkaen on ollut haettavana 5.3.2021 
mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-
lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 3 hakijaa. 
Kasvatustieteiden maisteri Vilma Sofia Ala-aho 
Musiikin maisteri Perttu Hiltunen 
Kasvatustieteidenkandidaatti Miika Saari 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Lehtorin virkaa ei täytetä. Opetus hoidetaan muilla järjestelyillä. 
Lautakunta valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin hoitamaan musiikin 
opetuksen uudelleenjärjestelyt. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 45 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun kielikylpyopettajan virka ajalle 1.8.2021-31.7.2022 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 45  

Nuorgamin koulun kielikylpyopettaja, määräaikainen virka (341467) 
on ollut haettavana 5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli yksi hakija. 
Filosofian maisteri Essi Kohtanen 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan määräaikaiseen virkaan Essi Kohtanen. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 46 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2021-31.7.2022 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 46  

Karigasniemen koulun päätoimisen tuntiopettajan virka, saamen- ja 
suomenkielinen opetus 1.8.2021- 31.7.2022 on ollut haettavana 
5.3.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, 
Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla. 
 
Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaan oli 2 hakijaa. 
Filosofian maisteri Henna James 
ylioppilas André Kinnari 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
 
Ehdotus: 
 
Päätoimisen tuntiopettajan paikka laitetaan uudelleen hakuun 
30.4.2021 asti. Kummallakaan hakijoista ei ole saamenkielen taitoa. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 47 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorisovaltuuston esitys toisen asteen opiskelijoiden uimahallin maksuttomaan käyttöön 
 
23/02.04.00/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 47 Nuorisovaltuusto on päättänyt ehdottaa sivistyslautakunnalle 

kokouksessaan 1/2021 § 7 a, että kunnassa asuvat toisen asteen 
opiskelijat saisivat käyttää uimahallia maksutta. Uimahallin 
ilmaiskäyttö tukisi opiskelijoiden vapaa-aikatoimintaa ja liikunnallista 
aktiivisuutta. Kuntosalin käyttö on jo maksutonta toisen asteen 
opiskelijoille. 

 Toisen asteen opiskelijoiden uimahallin maksuttomalla käytöllä ei 
olisi juuri vaikutusta uimahallin tuloihin ja sillä olisi positiivisia 
vaikutuksia nuorten liikkumiseen. 

 
 Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta myöntää Utsjoella asuville toisen asteen 
opiskelijoille uimahallin käytön maksutta 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 48 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rájácummá taidelahjoitus Utsjokisuun koululle 
 
24/02.06.03/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 48 Taiteilijat Outi Pieski, Niillas Holmberg ja Jenni Laiti ovat 

lahjoittaneet Utsjokisuun koululle Rájácummá taideteoksen, joka 
koostuu kahdeksasta suurikokoisesta valokuvateoksesta. Utsjoen 
kunnan kulttuuritoimi on kehystänyt teokset. 

 
 Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy teosten sijoittamisen Utsjokisuun koulun 
monitoimitilaan. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti.Sivistyslautakunta kiittää taiteilijoita 
lahjoituksesta. 
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Sivistyslautakunta § 49 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke 
 
25/12.04.03/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 49 Lapin AVI on myöntänyt vapaa-aikatoimelle 17 500 euron 

avustuksen Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki hankkeelle, hankkeelle 
haettiin 20 500 euron määrärahaa. Hankkeessa parannetaan 
Utsjoen kuntalaisten terveydentilaa monipuolisella liikuntatarjonnalla, 
siinä palkataan kuntaan projektityöntekijä, jonka tehtävänä on toimia 
liikuntapalveluiden suunnittelijana, organisoijana, kouluttajana, 
tiedottajana ja ryhmien ohjaajana. Hankkeessa laaditaan kuntaan 
liikuntasuunnitelma, jossa eritellään myös tulevaisuuden 
kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmassa kartoitetaan liikunnan 
tarpeet eri ikäryhmille kunnan nykyisissä palveluissa 
hallintokunnittain sekä kuntalaisten vapaa-ajan liikunnan tarpeet. 
Hankkeessa koulutetaan eri hallintokuntien työntekijöitä 
vertaisliikunnanohjaajiksi, lisätään kaikille kuntalaisille monipuolista 
liikuntaa sekä selvitetään, kuinka liikuntaneuvonta voitaisiin aloittaa 
Utsjoella. 

 Hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 50 %, joka on 
hakemuksessa ilmoitettu siirrettävän vapaa-aikatoimen 
käyttötalousvaroista, sillä omavastuuosuus on täytynyt löytyä 
kunnan vuoden 2021 budjetista hakuvaiheessa. Saatu avustus on 
pienempi kuin haettu summa, mutta avustus kattaa mm. 
projektityöntekijän palkkakulut. Vaikka avustusta saatiin vähemmän 
kuin haettiin, hanke ehdotetaan toteutettavan täysimääräisenä. 
Hankkeen kustannusarviossa on omarahoitukseen kirjattu mm. 
tapahtumat sekä vakiintuneet jumpat. Näitä ei kuitenkaan voida 
välttämättä toteuttaa koronatilanteesta johtuen.  

 
Hankkeen kustannusarvio: 
28481,45 € Projektityöntekijän palkkakulut, hankekoordinaattori 2 kk, 
vakiintuneet jumpat 
3218,55 € Matka- ja kuljetuskustannukset, käynnit Utsjoelta 
Karigasniemelle ja Nuorgamiin, joka toinen viikko kummassakin 
kylässä. Sisältyy myös mahdolliset koulutukset. 
2500,00 Köysitoiminnanohjaajan koulutus Karigasniemellä, moduuli 
1. 
3800,00 Kirjastosta lainattavat liikuntavälinepaketit sekä Utsjoen 
liikuntasaliin uudet voimistelurenkaat ja kiipeilyköydet. 
3000,00 Tapahtumat, retket mm. ulkoliikuntatapahtumat, 
voimamieskisat, naisten kymppi yms. 
41 000 € yhteensä 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle:  
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Sivistyslautakunta § 49 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

1. Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke toteutetaan suunnitelman 
mukaisesti 
2. Hankkeelle myönnetään aloituslupa ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka, johon siirretään hankkeen omavastuuosuus 
hakemuksessa eritellyiltä kustannuspaikoilta ja tileiltä.  
3. Vapaa-aikatoimelle myönnetään 15 000 € lisämääräraha, jolla 
katetaan hankkeesta aiheutuneet lisäkustannukset.  
4. Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin 
rekrytoimaan hankkeen projektityöntekijän. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 50 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

virkavapaa-anomus 
 
26/01.01.00/2021 
 
Sivltk 23.03.2021 § 50 Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion lehtori Henrikki Hetemaa 

hakee virkavapaata ajalle 01.08.2021-30.5.2022. 
 
 Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 

 
Ehdotus: 
 
Virkavapaus myönnetään koko lukuvuodeksi 1.8.2021--31.7.2022. 
 
Päätös: 
 
Virkavapautta ei myönnetä toiseksi lukuvuodeksi. 
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Sivistyslautakunta § 51 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Koulujen välipala 
 
44/12.01.02/2014 
 
Sivltk 23.03.2021 § 51 Koulunuorisotyöntekijä Elisa Kuvaja lähetti sähköpostia 

sivistysjohtaja-rehtorille Utsjokisuun koulun oppilaiden huolesta 
välipalan riittämättömyydestä. Välipalaksi on tarjottu leipä, jugurtti tai 
hedelmä. Oppilaat tuntevat olevansa väsyneitä viimeisellä tunnilla ja 
varsinkin ne oppilaat, jotka ovat koulukuljetuksessa, joutuvat 
odottamaan kotiin pääsyä ja siten myös koulun jälkeen kotona 
olevaa syömistä. Myös koulun rehtori on kuullut kommentteja liian 
vähäisestä välipalasta. 

 
 Opetushallituksen sivuilla sanotaan, että kouluruokailusuosituksen 

mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan 
ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään 
kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen.  Oppilaalla tulisi olla 
mahdollisuus ravitsemuksellisesti täysipainoisen välipalan 
nauttimiseen viihtyisissä oloissa silloin, kun koulutuntien ajoittuminen 
tai harrastukset sitä edellyttävät. Vaihtoehtoja ovat koulusta saatava 
maksuton tai maksullinen välipala tai kotoa tuodut eväät. Aamu- ja 
iltapäivätoimintaan osallistuvalle oppilaalle tarjotaan välipala 
toiminnan yhteydessä aina. 

 
 Kunnat voivat itse määritellä, kuinka paljon rahaa välipalaan 

käytetään. Samoin koulujen ruokailuista ja välipaloista huolehtivan 
tahon kanssa voidaan käydä neuvotteluja siitä, mitä välipalalta 
odotetaan ja minkälaista välipalaa lapsille ja nuorille toivotaan 
annettavan. Kouluissa välipalana voidaan tarjota leivän, hedelmän, 
kasvisten ja jugurtin lisäksi myös esimerkiksi puuroa, mysliä, 
marjakiisseleitä, raejuustoa, riisipiirakoita sekä näkkileipää, 
margariinia ja maitoa. Joillakin kouluilla on lounaslistan lisäksi 
olemassa myös välipalalistat. 

 
 Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 

 
Ehdotus: 
 
1) sivistyslautakunta päättää, että koulujen välipalaan ei tehdä 
muutoksia kevätlukukauden 2021 aikana 
2) sivistyslautakunta päättää, että koulujen johtajat selvittävät 
yhdessä ruokapalvelun tuottajan kanssa, miten välipalan 
tarjoaminen kannattaisi kouluilla järjestää niin, että syksyllä voitaisiin 
aloittaa uudenlainen välipalakäytäntö 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. Sivistyslautakunta edellyttää että 
nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat otetaan mukaan selvitystyöhön. 
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Sivistyslautakunta § 52 23.03.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun rehtorin toiminnasta saatu palaute 
 
81/12.02/2011 
 
Sivltk 23.03.2021 § 52  

Sivistyslautakunnan jäsenille ja sivistysjohtaja-rehtorille on lähetetty 
sähköpostiviesti. Tässä viestissä on nostettu esiin huolenaiheita, 
jotka liittyvät Utsjokisuun koulun rehtorin toimintaan ja tapaan hoitaa 
asioita. Viestin lähettäjään oli ottanut yhteyttä henkilöitä, jotka olivat 
hänelle näistä asioista kertoneet.  
Lisäksi viestissä halutaan kirjallinen selvitys siitä, miten koulujen 
budjetointi ja välineinvestoinnit ovat menneet ja miten ne toimivat.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
1) sivistyslautakunta kuulee rehtori Pasi Oikarisen näkemyksen 
esitettyihin asioihin 
2) sivistyslautakunta pyytää rehtori Pasi Oikariselta kirjallisen 
selvityksen Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion hankinnoista ja 
investoinneista. Selvitys toimitetaan seuraavaan lautakunnan 
kokoukseen. 
3) sivistyslautakunta päättää Pasi Oikarista kuultuaan, aiheuttaako 
kuuleminen jatkotoimenpiteitä 
 
Päätös: 
 
Pasi Oikariselta pyydetään vastine kirjeessä esitettyihin väitteisiin. 
Vastine toimitetaan sivistysjohtaja-rehtorille 9.4.2021 mennessä, 
joka tuo asian tiedoksi sivistyslautakuntaan. 
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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 
 27-31, 52 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 26, 32-51 
  
  
 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 
 26, 32-51 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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 

 


