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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Elle Kaaren 10:10 - 12:30 Puheenjohtaja  
 Seurujärvi Pirjo 10:10 - 11:55 Varapuheenjohtaja  
 Simonen Esa 10:10 - 12:30 Jäsen  
 Saijets Mika 10:15 - 12:30 Jäsen  
 Hekkanen Eemeli 10:10 - 12:30 Varajäsen  
 
Poissa Guttorm Riikka Jäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Jäsen  
 Guttorm Urho Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Aurala Arto Varajäsen  
 Niittyvuopio Indira Varajäsen  
 Rasmussen Torkel Varajäsen  
 Raudasoja Tea Varhaiskasvatusjohtaj

a 
 

 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 Väänänen Joel  Nuvan edustaja  
 
Muu Veskoniemi Virpi 10:10 - 12:30 Sivistysjohtaja, 

esittelijä 
 

 Tapiola-Länsman Kaisa 10:33 - 10:52 Vapaa-aikasihteeri  
 Lukkari Maritta 10:10 - 12:30 Pöytäkirjanpitäjä  
 Guttorm Pilvi 10:10 - 12:30 tekninen sihteeri  
 Neeta Jääskö  10:10 - 12:30 tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Elle Aikio Maritta Lukkari 
 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

79 - 96 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Esa Simonen  Eemeli Hekkanen 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

sivistystoimistossa 15.06.2021 09:00 
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
 
 
Maritta Lukkari 
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Sivistyslautakunta § 79 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 08.06.2021 § 79  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Ehdotuksen mukaan 
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Sivistyslautakunta § 80 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 08.06.2021 § 80  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esa Simonen ja Eemeli Hekkanen. 
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Sivistyslautakunta § 81 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 08.06.2021 § 81  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Pykälä 96 käsitellään pykälän 84 jälkeen. Pykälä 93 siirretään 
seuraavaan kokoukseen. 
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Sivistyslautakunta § 82 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 08.06.2021 § 82  

Viranhaltijapäätökset 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 83 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 08.06.2021 § 83  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 84 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kätevästi yhdessä -hanke lasten ja -nuorten harrastustoimintaan  
 
37/12.05.04/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 84  

Kätevästi yhdessä -hanke 
Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta lasten ja 
-nuorten harrastustoimintaan Kätevästi yhdessä hankkeelle 12 
708,00. Aluehallinto myönsi avustusta 4000 € käytettäväksi ajalle 
01.06.2021 – 31.05.2022. Avustus kattaa 90 % hankkeen menoista, 
joten kunnan omavastuuosuus tulee olla vähintään 444,44 euroa. 
Kustannuksia hankkeessa tulee olla vähintään 4444,44 euroa. 
Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää kesäleirit Utsjoella ja 
Karigasniemessä (Nuorgamin lapsille on kuljetus Utsjoen leirille, 
4875,07 euroa), syyslomalla poroerotusleiri Skallovaarassa (840 
euroa) sekä hiihtolomalla jutaava liikunnallinen päiväleiri (2284,93), 
hankkeen kokonaisbudjetti on 8000 euroa. 
 
Kustannusarvio   2021 2022 
 
400023 Tilapäisten tuntipalkat ja palkkiot 1000 € 1280 € 
410001 KuEL palkkaperusteinen  204,50      261,76 € 
420001 kansaneläke- ja sairasvakuutusmaksut 15,30          19,58 € 
420011 työttömyysvakuutusmaksut  12,92          16,54 € 
420021 tapaturmavakuutusmaksut  7,09  9,04 € 
420091 muut sosiaalivakuutusmaksut 0,32  0,41 € 
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1329 €     464,80 € 
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1340 €     232,80 € 
444002 Opetus- ja kulttuuripalvelut   200 € 0 € 
452001 Elintarvikkeet   550 € 0 € 
456012 Lämmitys   140 € 0 € 
459001 Rakennusmateriaali  600 € 0 € 
495091 Muut kulut                    315,94 € 0 € 
 
Yhteensä                   5715,07 €  2284,93 € 
   
   
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021      Vuosi 2022 
 
AVI avustus 4000 €      4000 € 
   
Kunnan omavastuuosuus 1715,07 €            2284,93 € 
 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
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Sivistyslautakunta § 84 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle:  
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Kätevästi yhdessä -hankkeelle 
valmistelun mukaisesti vuodelle 2021, 
 
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021      Vuosi 2022 
 
AVI avustus 4000 €      4000 € 
   
Kunnan omavastuuosuus 1715,07 €            2284,93 € 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
 
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 85 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamen kielten etävälitteisen opetuksen pilottihankkeen jatko 
 
38/00.01.05/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 85  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Saamen kielten etävälitteisen 
opetuksen pilottihankkeelle 396 000 euron jatkorahoituksen 
1.1.2022-31.8.2023. Hanketta johtaa Utsjoen kunta ja 
yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Saamelaiskäräjät. Utsjoen 
kunnan budjettiosuus hankkeesta on 285 000 euroa, ja 
omarahoitusosuus on 14 000 euroa, joka katetaan sivistysjohtaja-
rehtorin ja sivistystoimen sihteerin työpanoksella. Kouluilta perittävät 
opetusmaksuista kertyy noin 17 000 euroa, mikä käytetään 
opettajien palkkakuluihin. Pääosin opettajien palkkakulut katetaan 
hankerahoituksella. Tällä hetkellä hankkeessa työskentelee 
projektipäällikkö sekä kaksi päätoimista ja kolme sivutoimista 
tuntiopettajaa. Saamelaiskäräjillä hankkeessa työskentelee 
projektikoordinaattori. 
Hanke tarjoaa perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen 
opetusta 2 vvh opetusryhmää kohden saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolelle. Lukuvuodelle 2021–2022 opetukseen on ilmoittautunut 
noin 110 soppilasta/opiskelijaa. Oppilasmäärä on kasvanut 
voimakkaasti koko hankkeen ajan, edellisvuodesta kasvua on 20 
oppilaan/opiskelijan verran. 
Hankkeen tavoitteena on saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolisen 
saamen kielten etäopetuksen vakiinnuttaminen. Edellytyksenä 
opetuksen vakiinnuttamiselle on laadukkaan opetuksen tarjoaminen 
sekä opetukseen osallistumisen helppous ja kustannusten 
kohtuullisuus opetuksenjärjestäjille. Hankkeessa jatketaan 
etäopetuksen kehittämissä yhdessä opettajien kanssa ja tehdään 
tiivistä yhteistyötä kuntien ja koulujen kanssa toimintamallin 
kehittämisessä. Lisäksi kuntia kanssa neuvotellaan saamen kielen 
arvosanan lisäämisestä lukuvuositodistukseen.  
 
Hanke tekee yhteistyötä Utsjoen kunnan Deanuleagis Sámástit -
hankkeen kanssa, joka pyrkii vahvistamaan saamen kielen asemaa 
Tenonlaaksossa. Etähankkeen oppilailla on mahdollisuus osallistua 
DS-hankkeen virtuaalisiin tilaisuuksiin. DS-hankkeessa toteutetaan 
myös virtuaalinen oppimisympäristö, jossa saamen kieltä ja 
kulttuuria opitaan pelillisin keinoin. Etähankkeen opettajat ovat 
osallistuneet pelin suunnitteluun, ja peli tulee myös etäopetuksen 
käyttöön. DS-hankkeen aikana Utsjoelle on tarkoitus perustaa 
kielikeskus. Mikäli kielikeskus perustetaan, saamen kielten 
etäopetus pyritään integroimaan osaksi kielikeskuksen toimintaa. 
 
Pilottihanke käynnistyi syksyllä 2018 ja sen oli määrä päättyä 
vuoden 2020 loppuun. Keväällä 2020 hanke sai jatkorahoituksen 
vuoden 2021 loppuun, jotta ministeriön asettama saamen kielten ja 
saamen kielisen opetuksen kehittämistyöryhmä ehti saada työnsä 
valmiiksi. Kehittämistyöryhmän on tarkoitus esittää toimenpiteet 
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Sivistyslautakunta § 85 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

saamen kielen opetuksen turvaamiseksi saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella. Helmikuussa 2021 käydyissä 
neuvotteluissa ministeriön kanssa todettiin, että jatkorahoitus 
kevätlukukauden loppuun 2023 on tarpeen, jotta tarvittavat 
lakimuutokset ehditään tehdä saamen kielten etävälitteisen 
opetuksen vakinaistamiseksi. 
 
Asian valmisteli Hanna Helander 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että Utsjoen kunnan sivistystoimi 
osallistuu Saamen kielten etävälitteisen opetuksen 
jatkohankkeeseen 1.1.2022-31.8.2023. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 86 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen lukion OPS  
 
38/00.01.05/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 86  

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen 
pilottihankkeen projektipäällikkö Hanna Helander on laatinut 
yhdessä etäopettajien kanssa etäopetukseen soveltuvan 
lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opetuksen 
opetussuunnitelman. Opetussuunnitelmaa on käsitelty opettajien ja 
opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen järjestäjät ja huoltajat ovat 
voineet kommentoida sitä kirjallisesti. 
  
Asian valmisteli projektipäällikkö Hanna Helander.  
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta hyväksyy lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen 
etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen opetussuunnitelman.  
 
Päätös: 
 
Päätös tarkennetun esityksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 43 23.03.2021 
Sivistyslautakunta § 87 08.06.2021 
 

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 
 
Sivltk 08.06.2021 § 87  

Nuorgamin koulun suomenkielinen luokanopettajan määräaikainen 
virka 1.8.2021-31.7.2022 laitettiin uudelleen hakuun, kun 
ensimmäisellä kerralla kukaan valituista ei ottanut paikkaa vastaan. 
Yhteensä Nuorgamin koulun luokanopettajan virkaan oli 12 hakijaa; 
Autio Jussi, Haveri Ville-Veikko, Huhta Mili, James Henna, Jylhä 
Iida, Liippala Vera-Maria, Morozova Elizaveta, Mustajärvi Bruuno, 
Niskanen Jatta, Pehkonen Riikka-Lotta, Sassali Riina ja Solonen 
Joni. Toisella kierroksella Virpi Veskoniemi ja Sisko Länsman 
kutsuivat haastatteluun 3 pätevää hakijaa, jotka olivat Morozova 
Elizaveta , Huhta Mili ja Sassali Riina. Haastattelu oli perjantaina 
21.5 ja se pidettiin Teamsin kautta.  
  
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi 
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Sivistyslautakunta § 43 23.03.2021 
Sivistyslautakunta § 87 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Lautakunta päättää valita Nuorgamin koulun suomenkielisen 
luokanopettajan virkaan 1.8.2021-31.7.2022 Mili Huhdan. Mikäli 
Huhta ei ota paikkaa vastaan ensimmäiselle varasijalle lautakunta 
valitsee Riina Sassalin ja toiselle varasijalle Elizaveta Morozovan. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. Mikäli valitut eivät ota paikkaa vastaan, 
valtuutetaan sivistysjohtaja-rehtori haastattelemaan hakijoita ja 
valitsemaan luokanopettaja määräaikaiseen virkaan 1.8.2021-
31.7.2022. 
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Sivistyslautakunta § 88 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen päätoiminen tuntiopettaja (348145)  
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 88  

Karigasniemen koulun päätoiminen suomenkielisen opetuksen 
tuntiopettaja virka on ollut avoimessa haussa Kuntarekryssä ja 
työvoimahallinnon sivuilla. Haku päättyi 30.4. Määräaikaan 
menneessä hakijoita oli 4. Tällä hetkellä on epävarmaa, tarvitaanko 
Karigasniemelle suomenkielistä tuntiopettajaa, koska oppilastilanne 
ei ole vielä selvinnyt. Viranhaltijalain 4§ mukaan viran täyttämisestä 
päättävä viranomainen voi jättää virkasuhteen täyttämättä. 
 
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Karigasniemen päätoimisen suomenkielisen tuntiopettajan paikkaa 
ei täytetä tässä vaiheessa lukuvuodeksi 2021-2022. 
 
Muutosehdotus: 
 
Tämä pykälä siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätös: 
 
Päätös muutosehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 89 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luokanopettaja, saamenkielinen opetus (348154) 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 89  

Luokanopettajan virka on ollut avoimessa haussa Kuntarekryssä, 
työvoimahallinnon sivuilla ja kunnan omilla nettisivuilla. Määräaikaan 
mennessä virkaan haki Jani Guttorm, Christer Rasmus sekä Maarit 
Niittyvuopio-Pieski. 
Tämä kyseinen virka on tullut esiin sivistystoimen 
organisaatiorakenneuudistuksen yhteistoimintaneuvotteluissa ja tätä 
virkaa on tarjottu virnahaltijalle vaihtoehtona irtisanomiselle. 
Viranhaltijalain 4§ mukaan viran täyttämisestä päättävä 
viranomainen voi jättää virkasuhteen täyttämättä.  
Virkasuhteeseen voidaan viranhaltijalain 4§ mukaan ottaa ilman 
hakumenettelyä, kun kyseessä taloudellisista ja tuotannollista syistä 
irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen tai 
viranhaltijalain 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty 
viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.  
 
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Valitaan Maarit Niittyvuopio-Pieski määräaikaiseksi 1.8.2021-
31.7.2022  luokanopettajan virkaan. 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että valitaan Maarit Niittyvuopio-Pieski 
toistaiseksi 1.8.2021 alkaen luokanopettajan virkaan. Lautakunta 
kannatti yksimielisesti ehdotusta.  

  
 Päätökseksi tuli puheenjohtajan esitys.  
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Sivistyslautakunta § 90 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lukion moduuli Gollegiela giellaoahppa 
 
39/12.00.01/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 90  
 Uudessa LOPS:issa on moduuli Gollegiela giellaoahppa. Moduuli on 

suunniteltu siten, että se mahdollistaa äidinkielisten ja toisen/vieraan 
kielen lukijoiden opiskelun samassa luokassa ("kurssilla"). 
Toisen/vieraan kielen lukijat ja äidinkieliset voivat opiskella yhdessä 
saameksi, koska toisen/vieraan kielen lukijoille asia on tarpeellista 
kertausta ja äidinkielisille tärkeää asiaa erilaisesta näkökulmasta. 
Uhanalaisen alkuperäiskansakielen on erityisen tarpeellista saada 
kielioppiin ja kielenhuoltoon keskittynyt kurssi – tästä kertoo myös 
saamenkielisten korkeakoulujen kurssitarjonta. 

 Moduuli kaataa raja-aitoja, yhdistää opiskelijoita, vahvistaa 
saamelaista identiteettiä ja lisää luontevasti opiskelijoiden 
mahdollisuuksia saamenkieliseen viestintään äidinkielestä 
riippumatta. Moduuli lisää saamen kielen käyttöä ja lukion 
saamenkielisten moduulien osuutta. Moduuli löytyy niin saamen 
äidinkielestä ja kirjallisuudesta kuin A-, B2- ja B3 -oppimääristäkin. 

 Nykyiset opiskelijat, niin äidinkieliset kuin B2- ja B3 -opiskelijatkin, 
ovat pitkään toivoneet kielioppikurssia erityisesti kirjoituksia silmällä 
pitäen.  

 
 Alla opintojakson kuvaus: 
  
 Oahppoollisvuoda ulbmilin lea ahte studeanta 
 
 • ciek?uda dáidduidis sámegiela sátnesojahusas 
 • dovdá iešgudetlágan sojahanhámiid ja -luohkáid 
 • máhttá guovddáš terminologiija ja atná dan ávkin sojahanhámiid 

cuolddašeamis ja buvttadeamis 
 • ráhkkana studeantaiskosiidda ja oažžu sihkkarvuoda riektacállimii 

giellaoahpa dásis. 
  
 Asian valmistelivat Risten Mustonen, Pasi Oikarinen ja Virpi 

Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää että  
 
1. Gollegiela giellaoahppa -modulille voivat osallistua sekä lukion 
vuonna 2016 käyttöönotetun, että vuoden 2021 opetussuunnitelman 
mukaisesti opiskelevat (1.,2. ja 3. vuosikurssin opiskelijat). 
 
2. kurssille voivat osallistua sekä saamea lukion toisena/vieraana 
kielenä että saamea äidinkielenä opiskelevat opiskelijat. 
 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2021 19 
 
Sivistyslautakunta § 90 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 91 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusopetuksen opetussuunnitelman täydennys 
 
115/12.00.01/2016 
 
Sivltk 08.06.2021 § 91  

Opetushallitus on päättänyt Perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteista vuonna 2014. Opetushallituksen ohjeiden mukaan 
opetussuunnitelman perusteet on pantu täytäntöön porrastetusti 
vuodesta 2014 lähtien. Lukuun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen 
arviointi perusopetuksessa sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia 
koskevat määräykset täytyy Utsjoen osalta saattaa ajan tasalle. 
Utsjoen sivistyslautakunta on hyväksynyt perusopetuksen 
opetussuunnitelman vuonna 2016. Opetussuunnitelman luvun 6 
suunnitteluun ja valmisteluun ovat osallistuneet kevään 2021 aikana 
Sannan Sadinmäen johdolla Ilkka Pöykkö, Katriina Halonen sekä 
Merja Vuolab. 
 
Asian valmisteli Sanna Sadinmäki ja Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Utsjoen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan uuden luvun 6 Oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arvioinnin 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 92 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuutus päätöksenteosta 
 
46/00.02.04/2020 
 
Sivltk 08.06.2021 § 92  

Sivistystoimessa on vielä useita määräaikaisia ja vakinaisia virkoja ja 
toimia täyttämättä lukuvuodeksi 2021 - 2022, eikä kaikkien virkoihin 
ja toimiin valittujen kohdalla ole varmuutta viran/toimen 
vastaanottamisesta. Myös vapaa-aikasihteerin virkavapaan sijaisuus 
sekä koulukuljetuksiin liittyvät asiat ovat kesken ja asiat pitäisi saada 
ratkaistua ennen koulujen alkamista elokuussa 2021. 
Kunnan hallintosäännön 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 sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi ja Tea 
Raudasoja 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valtuuttaa  
 
1) varhaiskasvatusjohtajan tekemään loput varhaiskasvatuksen 
virka- ja toimivalinnat vakituisesti tai määräajaksi 1.8.2021 - 
31.7.2022 välillä. 
 
2) sivistysjohtaja-rehtorin tekemään muut kuin varhaiskasvatuksen 
virka- ja toimivalinnat vakituisesti tai määräajaksi 1.8.2021 - 
31.7.2022 välillä 
 
3) sivistysjohtaja-rehtorin tekemään vapaa-aikasihteerin virkavapaan 
sijaisuuteen sekä koulukuljetuksiin liittyvät päätökset sekä muut 
mahdolliset akuutit lautakunnan päätettävät asiat 31.8.2021 asti tai 
siihen asti kunnes uusi sivistyslautakunta on valittu.  
 
 
Muutosehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valtuuttaa 23.6.2021 alkaen kunnes uusi 
lautakunta valitaan 
 
1) varhaiskasvatusjohtajan tekemään vakituisten tai määräaikaisten 
varhaiskasvatuksen virka- ja toimivalinnat 1.8.2021 - 31.7.2022 
välillä. 
 
2) sivistysjohtaja-rehtorin tekemään muut kuin varhaiskasvatuksen 
virka- ja toimivalinnat vakituisesti tai määräajaksi 1.8.2021 - 
31.7.2022 välillä 
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Sivistyslautakunta § 92 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3) sivistysjohtaja-rehtorin tekemään vapaa-aikasihteerin virkavapaan 
sijaisuuteen sekä koulukuljetuksiin liittyvät päätökset sekä muut 
mahdolliset akuutit lautakunnan päätettävät asiat. 
 
Päätös: 
 
Päätös muutosehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 93 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaksivuotinen esiopetussuunnitelma 
 
41/12.00.01/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 93  

Utsjoen kunta on yhtenä kuntana Suomessa valittu mukaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka 
toteutetaan elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu 
kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin. Kokeilun 
tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheiden 
kehittämisessä. Opetuskokeilua ohjaa opetushallituksen 
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 
2021, jonka pohjalta on tehty Utsjoelle paikallinen suunnitelma. 
 
Utsjoen kunnan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
opetussuunnitelma noudattaa rakenteeltaan valtakunnallisen 
opetussuunnitelman perusteita. Paikallisessa opetussuunnitelmassa 
on huomioitu erityisesti pohjoissaamen kielen ja saamelaisen 
kulttuurin turvaaminen, tukeminen ja kehittäminen. Paikallinen 
suunnitelma on päivittyvä asiakirja, johon voidaan kirjata ja 
täydentää käytäntöjä ja toimintatapoja myös kokeilun kuluessa. 
 
Utsjoen kunnan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun paikallinen 
opetussuunnitelma on tehty Utsjoen kunnan koulujen ja 
varhaiskasvatusyksiköiden yhteistyönä. Opetussuunnitelman 
suunnitteluun ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Sivistysjohtaja-
rehtori Virpi Veskoniemi, varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja, 
rehtori Pasi Oikarinen, varhaiskasvatusopettaja Sivi Länsman, 
apulaisjohtaja Sisko Länsman, varhaiskasvatusopettaja Suvi 
Niittyvuopio-Nieminen, luokanopettaja Noora Nokela ja 
luokanopettaja Aura Pieski. 
 
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Utsjoen kunnan kaksivuotisen 
esiopetussuunnitelman 
 
Päätös: 
 
Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
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Sivistyslautakunta § 94 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen 
 
7/05.09.00/2018 
 
Sivltk 08.06.2021 § 94  

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
muutoksista on hyväksytty joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain 
(1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021. 
Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloina 
otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan 
sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilön veronalaiset ansio- 
ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei 
toimiteta, määritetään korkein maksu. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla 
maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi 
sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta 
lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) 
nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen 
varhaiskasvatuksen maksusta. 
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 1.8.2021 
Maksuprosentit ja tulorajat ovat: 
 
Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein 
maksuprosentti 
 
2  2 798   10,70 
3  3 610   10,70 
4  4 099   10,70 
5  4 588   10,70 
6  5 075   10,70 
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy asiakasmaksut 
 
Päätös: 
 

  Sivistyslautakunta siirtää asian seuraavaan kokoukseen ja pyytää 
varhaiskasvatusjohtajan esittelemään asiaa. 
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Sivistyslautakunta § 95 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunnan viimeinen kevään 2021 kokous  
 
1/00.02.04/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 95  

Sivistyslautakunnan viimeinen kevään 2021 kokous voitaisiin pitää 
läsnäolokokouksena ja sen jälkeen vierailla Utsjokisuun koululla, kun 
koulun oppilaat ja suurin osa henkilökuntaa ovat kesälomalla. 
Samoin varhaiskasvatuspuolella on sellainen tilanne, että siellä on 
mahdollista käydä tutustumassa. Sivistyslautakunta pääsisi 
tutustumaan uuteen monitoimitaloon kokouksen jälkeen.  
 
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunnan kokous pidetään 22.6.2021 valtuustosalissa ja 
sen jälkeen vierailu Utsjokisuun koululla. 
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta kokoontuu 22.6.2021 klo.10.00 valtuustosalissa. 
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Sivistyslautakunta § 96 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Harrastamisesta virtaa -hanke 
 
43/12.04.03/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 96 Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta erityisavustusta 

harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen Harrastamisesta virtaa 
-hankkeelle 22 024,32 €, hankkeen kokonaiskustannukset 
hakuvaiheessa olivat 27530,40 €. Aluehallinto myönsi avustusta 17 
600 € käytettäväksi ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Avustus kattaa 
vähintään 80 % hankkeen menoista, joten kunnan omavastuuosuus 
tulee olla vähintään 4400 euroa. Kustannuksia hankkeessa tulee olla 
vähintään 22 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle 
utsjokiselle lapselle ja nuorelle koulupäivän yhteyteen mielekäs 
harrastus. Kerhoja järjestetään Utsjoella, Karigasniemessä ja 
Nuorgamissa. Kerhoja järjestetään yhteensä 10, mm. 
cheerleadingiä, uimista, tietokonepelaamista, keppareita, ammuntaa 
ja muita erilaisia liikunnallisia kerhoja. 

 
Kustannusarvio   2021  2022 
 
400023 Tilapäisten tuntipalkat ja palkkiot 4505,00  5985,00 
410001 KuEL palkkaperusteinen                           921,27  1223,93 
420001 kansaneläke- ja sairasvakuutusmaksut    68,93  91,57 
420011 työttömyysvakuutusmaksut                        58,20  77,33 
420021 tapaturmavakuutusmaksut                         31,81  42,25 
420091 muut sosiaalivakuutusmaksut 1,44  1,92 
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4089,20  4223 
430001 Asiakaspalveluiden ostot muilta 374,75   855 
452001 Elintarvikkeet   500,00  500,00 
458001 Kalusto   2449,40  0,00 
  
Yhteensä   13 000  13 000 
   
   
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021  Vuosi 2022 
 
AVI avustus 4000 €   8800 €  8800 €   
Kunnan omavastuuosuus  4200 €  4200 € 
 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.  
 

 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle:  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2021 27 
 
Sivistyslautakunta § 96 08.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

1. lisämäärärahan myöntämisen Harrastamisesta virtaa -hankkeelle 
valmistelun mukaisesti vuodelle 2021, 
 
   
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021             Vuosi 2022 
 
AVI avustus   8800 €  8800 €   
Kunnan omavastuuosuus 4200 €  4200 € 
 
  
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
 
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä 
 
 
Päätös: 
 
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  
 80-83 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 79, 84-96 
  
  
 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 
 79, 84-96 
  
  
 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 

 


