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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk 22.06.2021 § 97

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksytty

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivltk 22.06.2021 § 98

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Valittiin Anni-Sofia Niittyvuopio ja Indira Niittyvuopio

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivltk 22.06.2021 § 99

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
Sivltk 22.06.2021 § 100

Viranhaltijapäätökset
Päätös:
Merkitään tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden katsaus
Sivltk 22.06.2021 § 101

Kuullaan talouskatsaus.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.
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Kaksivuotinen esiopetussuunnitelma
41/12.00.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 102

Utsjoen kunta on yhtenä kuntana Suomessa valittu mukaan opetusja 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: Sivistysjohtajarehtori 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:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karigasniemen päätoiminen tuntiopettaja (348145)
5/01.01.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 103

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:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Ehdotuksena että määräaikaiseksi 1.8.2021-31.7.2022
tuntiopettajaksi suomenkieliseen opetukseen valitaan Andre Kinnari
ja varalle Henna Maria Terna.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alkaen
7/05.09.00/2018
Sivltk 22.06.2021 § 104

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 ansioja 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
3
4
5
6

2 798
3 610
4 099
4 588
5 075

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy asiakasmaksut
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.
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PIDENNETYN OPPIVELVOLLISUUDEN VAIKUTUS LUKIO-OPISKELUUN JA SEN
KUSTANNUKSIIN
51/12.00.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 105

PIDENNETYN OPPIVELVOLLISUUDEN VAIKUTUS LUKIOOPISKELUUN JA SEN KUSTANNUKSIIN
Tällä hetkellä Utsjoella lukion asunnoista ei ole peritty vuokraa
opiskelijoilta. Poikkeus on ollut vain jaksovaihdossa olevat vaihtoopiskelijat, jotka eivät tuo mukanaan rahaa. Heiltä on peritty
asumisajalta puolet soluasunnon kesäajan vuokrasta. Kesäaikana
asunnot ovat olleet vuokrattavina asuntoina kesätyöntekijöille.
Koulumatkat eivät ole olleet Utsjoella maksuttomia tähän asti
lukiolaisille. Lukiolaiset ovat kulkeneet perusopetuksen
koulukyydeissä ja he ovat maksaneet 43€/kk Kelan
omavastuuosuuden kunnalle niiltä kuukausilta kun ovat
koulumatkoja perusopetuksen kyydeillä tehneet.
Tällä hetkellä lukion opiskelijoilla on ollut veloituksetta kannettavat
tietokoneet käytössä, oppikirjat ja -lisenssit ovat olleet ilmaisia,
kouluruokailu on ollut ilmaista, kuntosali on ollut veloituksetta
käytössä ja uimahalliin on ollut vapaita vuoroja. Kynistä,
konsepteista ja muista tarvikkeista opiskelijat ovat huolehtineet
omalla kustannuksellaan.
Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät ja syksyllä lukiossa
aloittavat ovat ensimmäinen ikäluokka, joka on pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä sen kalenterivuoden loppuun, jolloin he
täyttävät 18 vuotta tai siihen asti kun he suorittavat 2. asteen
tutkinnon.
Pidennetty oppivelvollisuus ja majoituksen ja koulumatkojen maksut
sekä muut kustannukset 1.8.2021 alkaen:
Oppivelvollisuuslain 4 luvun mukaan opetuksen edellyttämät
oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle
maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä
harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai
muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää
myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Opintoja täydentävistä
vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista
vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.
Opiskelija on oikeutettu oppivelvollisuuslain 19§ mukaan
oppilaitoksen työajalta majoituskorvaukseen, mikäli seuraavat
edellytykset täyttyvät:
1) matka oppivelvollisen kodista lähimpään sellaiseen lukioon tai
monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus
saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10 §:ssä tarkoitetun
opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100
kilometriä;
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2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa
lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, joka sijaitsee lähinnä
oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkoliikennettä tai muuta
soveltuvaa kulkutapaa käyttäen on nopein kulkuyhteys ja jossa on
mahdollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain 10
§:ssä tarkoitetun opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä;
ja
3) hänellä ei ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa
asuntolassa (Utsjoella ei ole, sillä he asuvat asunnoissa joista on
mahdollista periä vuokraa; esittelijän huomautus).
Majoituskorvausta maksetaan oppivelvolliselle vuosittaisen opintojen
alkamis- ja päättymispäivän väliseltä ajalta, jos opintojen
suorittaminen edellyttää asumista oppilaitoksen
sijaintipaikkakunnalla. Majoituskorvauksena korvataan
oppivelvolliselle opintojen aikaisesta asumisesta aiheutuvat
kohtuulliset kuukausittaiset asumiskustannukset, enintään kuitenkin
yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 10 §:ssä säädetyt
enimmäisasumismenot. Majoituskorvauksena maksetaan se osuus
kohtuullisista asumiskustannuksista, jota ei korvata muun lain
nojalla.
Utsjoki kuuluu kuntaryhmään IV, jossa hyväksyttäviksi
asumismenoiksi yhden hengen talouksissa luetaan enintään 344
euroa kuussa vuokrasta, 17 euroa vedestä ja 38 euroa
lämmityksestä. Yhteensä nämä tekevät 399 euroa. Koulutuksen
järjestäjä päättää majoituskorvauksen myöntämisestä
hakemuksesta.
20§ mukaan poiketen siitä, mitä 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
säädetään, majoituskorvaus myönnetään myös saamelaisten
kotiseutualueella asuvalle saamelaiselle, joka opiskelee
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, jos matka oppivelvollisen
kodista kyseiseen oppilaitokseen on yli 100 kilometriä.
Oppivelvollisuuslain 21§ mukaan oppivelvollinen on oikeutettu
matkakorvaukseen, jos hän saa majoituskorvausta.
Matkakorvauksena korvataan oppivelvollisen kodin ja
opiskeluaikaisen asunnon välisistä matkoista aiheutuvat
kustannukset viikonloppujen ja lomien yhteydessä. Matkakorvaus
maksetaan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan
mukaan. Jos matkoihin ei ole mahdollisuutta käyttää
joukkoliikennettä, sovelletaan matkakustannusten määrittämisessä,
mitä koulumatkatukilaissa säädetään oman matkustustavan
matkakustannuksista.
Matkakorvausta ei myönnetä, jos oppivelvollinen saa tukea
vastaavista matkoista aiheutuviin kustannuksiin muun lain nojalla.
Koulutuksen järjestäjä päättää matkakorvauksen myöntämisestä
hakemuksesta.
Oppivelvollisuuden pidentämisen maksuttomuuteen liittyvissä
päätösasioissa voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta (OVL 24§).
Korvaus koulutuksen järjestäjälle:
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Yksikköhintoihin tulee harkinnanvarainen korotus toteutuneiden
kulujen mukaan. Se haetaan jälkikäteen syksyllä 2021 ensimmäisen
kerran ja siinä ei ole valmiita laskennallisia korvausperusteita.
Kelan asumistuki ja koulumatkatuki 1.8.2021 alkaen:
Maksuttoman koulutuksen opiskelija (lukuvuoden 2021-2022 1.vsk
opiskelija) voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on yhteen
suuntaan vähintään 7 kilometriä. Opiskelija ei maksa koulumatkasta
omaa maksuosuutta.
Muilla kuin maksuttoman koulutuksen opiskelijoilla (lukuvuoden
2021-2022 aikana 2.-3.vsk opiskelijat) koulumatkan pitää olla
vähintään 10 kilometriä ja opiskelijat maksavat matkoista oman
maksuosuuden. Oma maksuosuus on
puolen kuukauden tuessa 21,50 euroa kuukaudessa ja
koko kuukauden tuessa 43 euroa kuukaudessa.
1.8.2021 alkaen tulee myös voimaan kaikkia opiskelijoita koskeva
koulumatkatukilain muutos.
Opiskelija voi saada
puolen kuukauden tuen, jos hänellä on 10-14 matkapäivää
kuukaudessa ja
koko kuukauden tuen, jos hänellä on vähintään 15
matkapäivää kuukaudessa.
Kela ei tutki koulumatkatukea myöntäessään, olisiko opiskelijalla
voinut olla lähempänä kotia vastaava opiskelupaikka.
Koulumatkatuki myönnetään todellisen koulumatkan mukaan.
Jos koulumatkatuki myönnetään julkisen liikenteen matkalle tai
koulukuljetukseen, opiskelija saa korvauksen koko matkasta sen
pituudesta riippumatta.
Jos koulumatkatuki myönnetään itse järjestetyn kulkutavan
perusteella, esim. oman auton käytön mukaan, korvauksen yläraja
on 100 kilometriä.
Kelan maksuttoman koulutuksen opiskelijan opintotuki –
vanhemman luona asuva:
Vanhemman luona asuva alle 17-vuotias maksuttoman koulutuksen
opiskelija, josta maksetaan lapsilisää, ei voi saada opintotukea
lainkaan (lapsilisästä huoltaja voi luopua, jolloin opintoraha ja
asumistukioikeus syntyy).
Vanhemman luona asuva 17-vuotias maksuttoman koulutuksen
opiskelija voi saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen,
jos vanhempien vuositulot ovat alle
64 400 euroa.
Vanhemman luona asuva 18-19-vuotias maksuttoman koulutuksen
opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen vanhempien
tuloista riippumatta ja opintorahaa, jos vanhempien vuositulot ovat
alle 64 400 euroa.
Vanhemman luona asuva vähintään 20-vuotias maksuttoman
koulutuksen opiskelija voi saada opintorahaa ja opintolainan
valtiontakauksen vanhempien tuloista riippumatta.
Kelan maksuttoman koulutuksen opiskelijan opintotuki – muualla
kuin vanhemman luona asuva:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muualla kuin vanhemman luona asuva, alle 17-vuotias maksuttoman
koulutuksen opiskelija, josta maksetaan lapsilisää, voi saada
opintolainan valtiontakauksen, jos vanhempien tulot ovat alle 64 400
euroa vuodessa.
Jos vanhempien tulot ovat alle 64 400 euroa vuodessa ja opiskelija
saa opintolainan valtiontakauksen, hänellä saattaa olla oikeus
yleiseen asumistukeen.
Jos vanhempien tulot ovat vähintään 64 400 euroa vuodessa, ei
opiskelija saa opintotukea. Jos hänellä ei ole muitakaan ansiotuloja,
joilla hänen voidaan katsoa itsenäisesti elättävän itseään ja
vastaavan itse asumismenoistaan, hän ei voi myöskään saada
yleistä asumistukea.
Maksuttoman koulutuksen opiskelijan opintotuki ja asumistuki –
muualla kuin vanhemman luona asuva
Muualla kuin vanhemman luona asuva, vähintään 17-vuotias
maksuttoman koulutuksen opiskelija voi saada opintorahaa ja
opintolainan valtiontakauksen vanhempien tuloista riippumatta.
Opintotukea saavalla opiskelijalla saattaa olla oikeus yleiseen
asumistukeen.
Maksullinen koulutus (lukuvuoden 2021-2022 2.-3.vsk opiskelijat)
Maksuttoman koulutuksen alle 17-vuotias opiskelija, jolla ei oikeutta
maksuttomaan koulutukseen ja josta maksetaan lapsilisää, voi
lisäksi saada
oppimateriaalilisää (47,26 euroa kuukaudessa), jos vanhempien tulot
ovat enintään 41 100 euroa vuodessa.
asumislisää (88,87 euroa kuukaudessa), jos hän opiskelee
kansanopiston maksullisessa koulutuksessa ja asuu oppilaitoksen
asuntolassa.
Kelan yleiseen asumistukeen ei muutosta 1.8.2021:
Vanhempansa kodista erillään asuva alaikäinen lapsi katsotaan
yleensä vanhempansa ruokakuntaan kuuluvaksi, eikä hän voi saada
asumistukea itsenäisenä ruokakuntana.
Mikäli alaikäisellä on kuitenkin siinä määrin ansiotuloja, niihin
verrattavia tai niitä korvaavia tuloja, että hänen voidaan katsoa
itsenäisesti elättävän itsensä ja hän vastaa itse asumismenoistaan,
hän voi saada asumistuen. Kelan asumistuki on tapauskohtaista,
johon vaikuttaa moni asia ja opiskelijoita on kehoitettava ottamaan
yhteyttä Kelaan tuen arvioimiseksi, hakemiseksi ja päätöksen
saamiseksi.
Asian valmisteli rehtori Pasi Oikarinen.
Ehdotus:
Lukion asunnoista kaikilta peritään vuokra 344 euroa/kk., 38 euroa
lämmityksestä ja 17 euroa vedestä 1.8.2021 alkaen lukuvuoden
koulutyön ajalta. Lukion asunnot tulevat opiskelijan näkökulmasta
olemaan maksuttomia. Tämä edellyttää opiskelijalta vuokran
kompensaation hakemista seuraavin järjestelyin:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
§ 105

7/2021
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Majoituskorvaus (täysimääräinen 399 euroa) tulee opiskelijan hakea
Utsjoen kunnalta ja se myönnetään lähilukioon tuleville
maksuttoman koulutuksen opiskelijoille, joilla on koulumatka yli
100km. Tämä koskee sekä alle, että yli 17 vuotiaita. He saavat myös
hakiessaan matkakorvauksen ilman omavastuuta koulutuksen
järjestäjän sen myöntäessä. Matkakorvaus tarkoittaa kodin ja
opiskeluaikaisen asunnon välisistä matkoista aiheutuvia
kustannuksia viikonloppujen ja lomien yhteydessä, mikäli muun lain
nojalla ei korvausta niihin tule. Edellytyksenä tukiin on opintojen
eteneminen.
Lähilukioon alle 100km päästä tulevat maksuttoman koulutuksen
opiskelijat hakevat Kelan asumistukea ja päätöksen saatuaan
Utsjoen kunta maksaa hakemuksesta mahdollisen asumistuen ja
vuokran erotuksen. Yli 7 km koulumatkat ovat heille maksuttomia
ilman omavastuuta.
Muuhun kuin lähilukioon tuleva (vieraspaikkakuntalaiset)
maksuttoman koulutuksen opiskelija hakee Kelan asumistukea ja
päätöksen saatuaan Utsjoen kunta maksaa hakemuksesta
mahdollisen asumistuen ja vuokran erotuksen. Hän hakee Kelalta
koulumatkatukea toteutuneisiin koulumatkoihin. Kela ei tutki onko
lukion lähilukio koulumatkatukea myöntäessään, vaan se
myönnetään julkisilla liikennevälineillä tapahtuvaan tai
koulukuljetukseen matkan pituudesta riippumatta. Omalla autolla
maksimikorvaus on 100km.
Maksullisen koulutuksen piirissä olevat (lukion 2. ja 3.vsk.) hakee
Kelan asumistukea ja päätöksen saatuaan Utsjoen kunta maksaa
hakemuksesta mahdollisen asumistuen ja vuokran erotuksen. Hän
hakee Kelalta koulumatkatukea toteutuneisiin koulumatkoihin
(myöntävät yli 10km matkalle). Kela ei tutki onko lukion lähilukio
koulumatkatukea myöntäessään, vaan se myönnetään julkisilla
liikennevälineillä tapahtuvaan tai koulukuljetukseen matkan
pituudesta riippumatta. Omalla autolla maksimikorvaus on 100km.
Utsjoen kunta hakee syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa koulutuksen
järjestäjänä harkinnanvaraista lisää opiskelijakohtaiseen
yksikköhintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti pidennetyn
oppivelvollisuuden ja maksullisen koulutuksen opiskelijoista.
Opiskelijoita on syytä tiedottaa tarpeeksi vuokran maksusta ja
asuntojen maksuttomuudesta siitä huolimatta. Heitä pitää ohjata
hakemaan koulutuksen järjestäjän myöntämää majoituskorvausta ja
matkakorvausta. Lomakkeet, vastuut siitä kuka päättää ja missä
ajankohdin korvaukset maksetaan sekä opintoja seurataan tulee
myös päättää erikseen. Kelan asumis- ja koulumatkatuen
hakemisesta on syytä myös tiedottaa ajoissa ja tarpeeksi ennen
koulun alkua.
Kaikille opiskelijoille tulee tehdä huoneenvuokralain mukaiset uudet
vuokrasopimukset lukion asuntoihin. Pidennetyn oppivelvollisuuden
opiskelijat ovat etusijalla lukion asuntoja vuokratessa. Parhaillaan
asunnon omaavat opiskelijat voivat jäädä 2. ja 3. vuosikurssin ajaksi
asumaan, mikäli aidosti soluasuntoa tarvitsevat.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 105
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Esittelijän muutosehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
1.lukion asunnon vuokra on 399 e/kk sisältäen veden ja lämmityksen
2.valtuutetaan sivistysjohtaja laatimaan ohjeet majoituskustannusten
kattamisesta seuraavaan kokoukseen siten, että lukion asunnot ovat
kaikille opiskelijoille ilmaisia.
Päätös:
Päätös esittelijän muutosehdotuksen mukaan.

Lounastauko klo.13.10 - 14.38

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 106
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Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan viran (341515) täyttö
5/01.01.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 106

Utsjokisuun koulun luokanopettajanvirkaan (341515) 23.3.2021
valittu Noora Nokela ilmoitti kirjallisesti 18.5. 2021 ettei ota virkaa
vastaan. Varasijalle valittu Ville-Veikko Haveri ilmoitti kirjallisesti
18.5.2021 ettei ota virkaa vastaan. 2. varasijalle valittu Aino Kinni
ilmoitti 24.5. tiedusteltaessa ettei ota virkaa vastaan.
Virka on ollut auki uudelleen 26.5. alkaen ja haku päättyi 9.6.
Aiemmat hakemukset (8) on huomioitu haussa ja soitettu läpi ovatko
haussa mukana – kaikki ovat muualla työtehtävissä ensi
lukuvuoden. Määräaikaan mennessä saapui yksi uusi hakemus
kelpoiselta hakijalta.
Asian valmisteli Pasi Oikarinen
Ehdotus:
Hakija on saanut muualta viran. Sivistysjohtaja valtuutetaan
laittamaan virka uudelleen auki 12.7.2021 asti.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 107
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UTSJOKISUUN KOULUN LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA 1.8.2021 –
31.7.2022
5/01.01.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 107

Paikka on ollut auki KuntaRekryssä kaksi viikkoa 28.5. – 11.6.
Määraikaan mennessä paikkaa haki kaksi hakijaa, joista kumpikaan
ei ollut hakuhetkellä kelpoinen.
Asian valmisteli Pasi Oikarinen
Ehdotus:
Utsjokisuun koulun määräaikaiseen luokanopettajan virkaan valitaan
1.8.2021 – 31.7.2022 Alma Tervo. Hänen opetusryhmäkseen tulee
suomen 6v. esiopetus, sillä hän valmistuu lastentarhanopettajaksi
kesällä 2021.
Päätös:
Toinen hakijoista ilmoittanut ettei ole käytettävissä.
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 108

7/2021

20

22.06.2021

UTSJOEN SAAMELAISLUKION UUSI OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2021 ALKAEN
116/12.00.01/2016
Sivltk 22.06.2021 § 108

Utsjoen saamelaislukion rehtori, opettajat ja henkilöstö ovat uusien
lukion opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden (2019)
pohjalta laatineet Utsjoen saamelaislukiolle 1.8.2021
käyttöönotettavat uudet opetussuunnitelmat, jotka sisältävät
perusteiden lisäksi paikallisesti päätettävät asiat ja opintoina
tarjottavat opintojaksot.
Keskeisimpiä muutoksia ovat opiskeluhuollon ja tuen tehostaminen
sekä opintojen tarjoaminen opintojaksoina, jotka voivat sisältää
yhden tai useamman oppiaineen moduleita (vanhalta nimeltään
kurssit). Opiskelijan hyvinvointiasioita parantavat
ohjaussuunnitelman, opiskeluhuoltosuunnitelman, kriisisuunnitelman
sekä suunnitelman väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän
ehkäisemiseksi päivittäminen uuden opetussuunnitelman
vaatimusten mukaisiksi.
Uusi opetussuunnitelma velvoittaa ja mahdollistaa
yliopistoyhteistyön lisäämisen. Jo olemassa olevaa yhteistyötä
Utsjoella tullaankin syventämään. Opiskelija laatii HOPS:in eli
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suunnittelee opintojaan,
kirjoituksiaan, jatko-opintojaan sekä tulevaisuuden uraansa koko
lukion opiskelujen ajan yhteistyössä opettajien ja henkilöstön
kanssa.
Kun valtionosuutta saadaan vain pakollisten ja syventävien
opintojaksojen järjestämiseen, sama käytäntö kuin aiemmin jatkuu
soveltavien opintojaksojen osalta eli niitä kaikkia ei voida järjestää
vuosittain. Soveltavista on järjestetty vuosittain kolme niin, että on
pyritty vaihtelemaan järjestettävää kurssia, jotta lukiolaisen
opiskeluajalla mieleinen valittu soveltava kurssi toteutuu.
Opetussuunnitelmaan voi tutustua seuraavasta linkistä:
Saamelaislukion opetussuunnitelma 2021 - ePerusteet
(opintopolku.fi)
URL:
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/117925
94/lukio/tiedot
Asian valmisteli Pasi Oikarinen
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Utsjoen saamelaislukion uuden
opetussuunnitelman käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 108
Liite 1
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Saamelaislukion opetussuunnitelma 2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 109
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Opiskeluhuollon suunnitelman päivitys Utsjoen saamelaislukioon
116/12.00.01/2016
Sivltk 22.06.2021 § 109

Paikallisella tasolla opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista
ohjaa kolme eri suunnitelmaa. Suunnitelmat ovat 1) kunnan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy opiskeluhuoltoa
koskeva osuus, 2) paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä
kuvaus opiskeluhuollosta sekä 3) oppilaitoskohtainen
opiskeluhuoltosuunnitelma. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
1287/2013, 12 ja 13 § [muutettu lailla 1501/2016]; lastensuojelulaki
417/2007, 12 § [muutettu lailla 1292/2013]; lukiolaki 714/2018, 32 §;
terveydenhuoltolaki 1326/2013, 17 §.)
Paikallisessa lukion 1.8.2021 käyttöönotettavassa
opetussuunnitelmassa kuvataan käytännön tasolla lukion
opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen asioiden toteutus,
opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan sekä Utsjoella saamelaislukion
opiskeluhuoltosuunnitelma ja sen erillisinä osina suunnitelma
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
sekä kriisisuunnitelma.
Lukion uusien opetussuunnitelmien valmistamisen ohessa lukion
opiskeluhuoltosuunnitelma on päivitetty ja se sisältää myös
peruskoulussa hyödyntämiskelpoiset suunnitelmat opiskelijoiden
(oppilaiden) suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
sekä kriisisuunnitelman.
Asian valmisteli Pasi Oikarinen.
Ehdotus:
Lautakunta hyväksyy opiskeluhuollon suunnitelman päivityksen.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Opiskeluhuollon suunnitelma Utsjoen saamelaislukio

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 110
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Leirikoulun ruokailut
52/12.01.02/2021
Sivltk 22.06.2021 § 110

Jokainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen
perusasteen opiskelija on Suomessa oikeutettu maksuttomaan
kouluateriaan. Utsjoen koululaiset käyvät vuosittain erilaisilla retkillä
ja leirikouluissa. Koululaiset keräävät usein omaehtoisesti
matkakassaa, jolla leirikoulut rahoitetaan. Leirikoulut ja retket voivat
olla osa koulun toimintaa, mikäli ne on otettu huomioon koulujen
toimintasuunnitelmissa. Retkille annetaan yleensä eväät, jotka
korvaavat maksuttoman kouluaterian, mutta Utsjoen kunnassa on
kuitenkin erilaisia käytäntöjä siitä, miten maksuton kouluruokailu
hoidetaan retkillä ja leirikouluissa.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
1) leirikouluun, retkiin tai muuhun vastaavaan toimintaan
osallistuville oppilaille, opiskelijoille, opettajille tai huoltajille ilmaista
kouluateriaa ei makseta rahana
2) leirikouluun, retkiin tai muuhun vastaavaan toimintaan osallistuvat
oppilaat tai opiskelijat saavat koululta mukaan ilmaiset eväät
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 111
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Karigasniemen kielten lehtori 365865
5/01.01.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 111

Karigasniemen koulun kielten lehtorin virka on ollut avoimena
Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä kunnan nettisivuilla.
Hakuaika päättyi 8.6.2021. Määräaikaan mennessä virkaa haki Inka
Almgren, Anni Karhu, Virpi Masonen sekä Christer Rasmus.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi ja Pirjo Länsman-Kiimalainen
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää valita Karigasniemen koulun kielten
lehtorin virkaan Virpi Masosen.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 112
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Musiikin päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2021-31.7.2022 (365432)
5/01.01.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 112

Musiikin päätoimisen tuntiopettajan tehtävät ovat olleet haettavana
työvoimahallinnon, kunnan nettisivuilla sekä kuntarekryssä.
Määräaikaan mennessä paikkaa haki musiikin maisteri Perttu
Hiltunen.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Musiikin päätoimiseksi tuntiopettajaksi valitaan musiikin maisteri
Perttu Hiltunen.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 113
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Luokanopettajan sijaisuus, Karigasniemi 367229
5/01.01.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 113

Karigasniemen koulun luokanopettajan sijaisuus 1.8.2021-31.7.2022
on ollut avoimena Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä
kunnan nettisivuilla. Hakuaika päättyi 11.6.2021. Määräaikaan
mennessä paikkaa haki Chirster Rasmus.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi ja Pirjo Länsman-Kiimalainen
Ehdotus:
Luokanopettajan sijaiseksi 1.8.2021-31.7.2022 Karigasniemelle
valitaan Christer Rasmus
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 114
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Virkavapaa-anomus
26/01.01.00/2021
Sivltk 22.06.2021 § 114

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen
pilottihankkeen projektipäällikkö Hanna Helander anoo virkavapaata
ajelle 1.9.–31.12.2021 saattaakseen päätökseen väitöskirjansa.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
1) aiemmin myönnetty aloittamatta jäänyt virkavapaa perutaan
2) myöntää Hanna Helanderille virkavapaan 1.9.–31.12.2021.
3) palkata projektipäällikön sijaiseksi opettaja Satu Pieskin
Päätös:
Mika Saijets poistui intressijääviyden vuoksi asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 115
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Osa-aikaisen opintovapaan hakemus
26/01.01.00/2021
Sivltk 22.06.2021 § 115 Haen osa-aikaista opintovapaata suorittaakseni erilliset
luokanopettajan monialaiset opinnot Pokaope-hankkeen
monimuotokoulutuksessa lukuvuonna 2021-22 ja opintoihin
kuuluvan harjoittelun elo-syyskuussa 2022.
Minut valittiin (erityis)luokanopettajan monialaisiin opintoihin 200
hakijan joukosta. Koulutus antaa minulle erityisluokanopettajan ja
luokanopettajan pätevyyden ja mahdollisuuden antaa jatkossa
kokoaikaista erityisopetusta osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi.
Utsjoen kunnassa on oppilaita, jotka tarvitsevat
erityisluokanopettajan opetusta mm. toimialueittain opiskelun tai
oppiaineen yksilöllistämisen takia.
Etäopetus tapahtuu iltapäivisin ja opiskeluihin kuuluu kuusi viikon
jaksoa Oulussa vuoden aikana. Tämänhetkisen aikataulun mukaan
pystyn opettamaan noin 16-18h viikossa opetusvelvollisuuden 24
tunnista.
Opintojen tarkka aloituspäivä on 23.8.2021. Monimuoto-opetus
kestää viikolle 20 asti vuonna 2022 ja kokoaikainen harjoittelu elosyyskuussa 2022 noin viisi viikkoa.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää myöntää Sanna Saloselle osa-aikaisen
opintovapaan 23.8.2021-30.9.2022.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 116
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Virkavapaa-anomus
26/01.01.00/2021
Sivltk 22.06.2021 § 116

Saamen luokanopettaja Aura Pieski hakee virkavapaata ajalle
13.8.2021 – 4.6.2022 suorittaakseen saamen erilliset
erityisopettajaopinnot (60 op) Oulun yliopistossa. Saamen
erityisopettajan tarve Utsjoella on suuri ja on hyvä kun henkilöstössä
on halukkuutta kelpoisuus hankkia. Tämä edistää pysyvyyttä niin
oppilaiden tuessa kuin opetushenkilöstönkin osalta.
Asian valmisteli Pasi Oikarinen
Ehdotus:
Sivistyslautakunta myöntää Aura Pieskille virkavapaan ajalle
13.8.2021 – 4.6.2022
Päätös:
Virkavapaa myönnetään eikä sijaiselle ole tarvetta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 70
§ 117
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Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen opettajan virka 1.8.2021 alkaen
5/01.01.01/2021
Sivltk 11.05.2021 § 70
Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen opettajan virka 1.8.2021 alkaen
on ollut haettavana 1.4.2021 saakka, tämänhetkinen sijoituspaikka
Nuorgam.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä,
Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui 4 hakemusta. Yksi hakijoista veti
hakemuksen pois.
Kahdella hakijoista ei ole kelpoisuutta tehtävään. Kelpoinen hakija
on myös hakenut Utsjoen kirkonkylän päiväkotiin, joka ensisijainen
hakutoive.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja
Ehdotus:
Jatketaan hakuaikaa 27.5.2021 saakka.Jo aiemmin hakeneet
otetaan huomioon.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Sivltk 22.06.2021 § 117

Määräaikaan mennessä tuli yksi uusi hakemus. Hakijalla ei ole
kelpoisuutta tehtävään, mutta on työskennellyt Nuorgamin
päiväkodissa 1.1.2021 alkaen. Hakijalla on yhteisöpedagogin
pätevyys.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja
Ehdotus:
Valitaan Heidi Kämäräinen varhaiskasvatuksen opettajaksi
määräaikaisena 1.8.2021-31.7.2022.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 118
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Kalustehankinnat Nuorgamin monitoimitalo
53/02.07.01/2021
Sivltk 22.06.2021 § 118

Kalustehankintoihin päiväkodin ja koulun sisäkalusteisiin on pyydetty
tarjoukset kolmelta toimittajalta, Woodi, Tevella ja Lekolar.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Siirretään syksyn ensimmäiseen kokoukseen.
Kalustehankintojen yhteissumma tulee ylittämään
investointimäärärahan.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
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§ 119
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11.05.2021
22.06.2021

Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin virka
5/01.01.01/2021
Sivltk 11.05.2021 § 61
Utsjokisuun ja saamelaislukion rehtorin virka on täytetty
määräaikaisena 31.7.2021 asti. Valtuuston käsiteltäväksi on
etenemässä kyseisen rehtorin viran kielitaitovaatimus, mutta saattaa
mennä kauan, ennen kuin valtuuston tekemät päätökset saavat
lainvoiman. Rehtorin virka pitää kuitenkin saada täytettyä 1.8.2021
alkaen. Koska on mahdollista, että valtuusto tekee muutoksia
rehtorin viran kelpoisuuteen ja kielitaitovaatimukseen liittyen, niin
rehtorin virka kannattaa laittaa avoimeen hakuun määräaikaisena.
Tällöin kyseinen rehtorin virka voidaan laittaa avoimeen hakuun
määräaikaisuuden päätyttyä valtuuston päättämin vaatimuksin.
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Sivistyslautakunta pyytää lupaa Utsjokisuun koulun ja
saamelaislukion rehtorin viran täyttöön kunnanjohtajalta. Jos
täyttölupa myönnetään, virka julistetaan haettavaksi määräaikaisena
1.8.2021-31.7.2022 mahdollisimman pian.
Päätös:
Hyväksytty ehdotuksen mukaisesti.
Sivltk 22.06.2021 § 119 Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka 1.8.202131.7.2022 on ollut haettavana 21.6.2021 mennessä. Hakuilmoitus on
julkaistu kunnan kotisivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekryssä
sekä työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Kahdesta kelpoisesta hakijasta toinen veti hakemuksensa pois.
Hakuaikaa jatketaan 12.7.2021 asti, aiemmin hakeneet
huomioidaan.
Päätös:
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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
98-101
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
97, 102-119
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
97, 102-119
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.
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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