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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta    
 
 
Aika 10.08.2021 klo 10:03 - 12:10 
 
Paikka Teams-sovellus 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
120 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 
121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 
122 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 
123 Otto-oikeuden käyttäminen historian ja yhteiskuntaopin 

lehtorin virkavalinnassa 
7 

124 Projektipäällikkö 9 
125 Koulukuljetukset Utsjoella 2021-2022 10 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Elle Kaaren 10:03 - 12:10 Puheenjohtaja  
 Seurujärvi Pirjo 10:03 - 12:00 Varapuheenjohtaja  
 Simonen Esa 10:03 - 12:10 Jäsen  
 Hekkanen Eemeli 10:03 - 12:10 Varajäsen  
 Niittyvuopio Indira 10:03 - 12:10 Varajäsen  
 
Poissa Rasmussen Riikka Jäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Jäsen  
 Guttorm Urho Jäsen  
 Saijets Mika Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Aurala Arto Varajäsen  
 Rasmussen Torkel Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 
Muu Veskoniemi Virpi 10:03 - 12:10 Sivistysjohtaja, 

esittelijä 
 

 Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:03 - 12:10 Kunnanjohtaja  
 Lukkari Maritta 10:03 - 12:10 Pöytäkirjanpitäjä  
 Guttorm Pilvi 10:03 - 12:10 Tekninen sihteeri  
 Jääskö Neeta  10:03 - 12:10 Tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Elle Aikio Maritta Lukkari 
 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

120 - 125 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Indira Niittyvuopio  Esa Simonen 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Sivistystoimistossa 17.08.2021 09:00 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Maritta Lukkari 
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Sivistyslautakunta § 120 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 10.08.2021 § 120  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Esityksen mukaan.  
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Sivistyslautakunta § 121 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 10.08.2021 § 121  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Esa Simonen ja Indira Niittyvuopio valittu. 
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Sivistyslautakunta § 122 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 10.08.2021 § 122  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Esityksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 123 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeuden käyttäminen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkavalinnassa 
 
5/01.01.01/2021 
 
Sivltk 10.08.2021 § 123  

Sivistysjohtaja-rehtori on tehnyt Utsjokisuun koulun ja 
Saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkavalinnasta 
viranhaltijapäätöksen 23.7.2021 ja päätös on lähetetty asianosaisille 
26.7.2021. Valinnasta on ilmoitettu Utsjoen hallintosäännön 36§ 
mukaisesti sivistyslautakunnan puheenjohtajalle sekä 
kunnanjohtajalle sähköpostilla 2.8.2021.  
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan 
kuluessa, jossa Kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus 
päätöksestä on tehtävä. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan 
tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan säilyttää, kumota 
tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen 
viranomaisen käsiteltäväksi. 
Sivistyslautakunnanpuheenjohtaja Elle Aikio on ilmoittanut 
sähköpostilla 3.8.2021, että sivistyslautakunta käyttää kuntalain 92 § 
ja Utsjoen hallintosäännön 35§ ja 36§ mukaista otto-oikeutta ja ottaa 
viranhaltijapäätöksen uudelleen käsittelyyn viranhaltijapäätöksen 
jälkeen tulleiden olennaisten tietojen tultua esille.  
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää että 
 
1) sivistysjohtaja-rehtorin 23.7.2021 tekemä viranhaltijapäätös 
kumotaan 
 
2) koska virkaan valittu Jarkko Kangasniemi ei ota virkaa vastaan, 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorin virka laitetaan uudelleen haettavaksi määräaikaisena 
31.7.2022 asti.  
 
3) koska koulujen syyslukukausi alkaa 16.8, virka täytetään muilla 
opetusjärjestelyillä ennen varsinaisen määräaikaisen viranhaltijan 
valintaa.   
 
Päätös: 
 
Virpi Veskoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 

  
 Lautakunta kuuli Virpi Veskoniemeä. Lautakunta ei pitänyt 

tarpeellisena kuulla Sari Niemisaloa. Niemisalon kirjelmä oli 
nähtävänä kokouksessa. 
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Sivistyslautakunta § 123 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 
Määräaikaisen viran hakuaika 14 vrk haettavaksi julistamisen 
jälkeen. Vakinainen virka julistetaan haettavaksi keväällä 2022. 
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Sivistyslautakunta § 124 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Projektipäällikkö 
 
38/00.01.05/2021 
 
Sivltk 10.08.2021 § 124  

Utsjoen kunta on yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa mukana 
etäyhteyksiä hyödyntävässä hankkeessa, jossa on tavoitteena 
järjestää saamen kielen opetusta saamelaisalueen ulkopuolisille 
paikkakunnille. Hanke on saanut jatkorahoituksen 31.7.2023 asti. 
Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Hanna Helander. Hänen 
määräaikainen työsuhteensa loppuu 30.12.2021. Saamen kielten 
etäyhteyksiä hyödyntävälle opetushankkeelle on haettu 
projektipäällikköä hankkeen saaman rahoituksen ajaksi. Paikka on 
ollut avoimessa haussa kunnan netti-sivuilla. Määräaikaan 
mennessä saapui yksi hakemus.  
 
Ehdotus: 
 
Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen 
projektipäällikön tehtävään valitaan 1.1.2022-31.7.2023 Hanna 
Helander. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 66 11.05.2021 
Sivistyslautakunta § 125 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Koulukuljetukset Utsjoella 2021-2022 
 
39/02.07.01/2020 
 
Sivltk 11.05.2021 § 66 
 Sivistyslautakunta on päättänyt 18.06.2020 valita Kari G ja E & O 

Guttormin hoitamaan Nuorgamin ja Utsjokisuun koulukuljetukset 
sopimuskaudelle 1.8.2020-31.7.2021. Hankintaan sisältyy myös 
kahden (2) vuoden optiomahdollisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2022 
(optio 1) ja 1.8.2021-31.7.2023 (optio 2). Optiossa on kyse 
hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta. Hankintayksikkö 
päättää option käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen 
varsinaisen sopimuksen päättymistä. 

 
 Sivistyslautakunta on päättänyt myös valita Tom Erik Rasmuksen 

hoitamaan Karigasniemen koulukuljetukset sopimuskaudelle 
1.8.2020-31.7.2021. Hankintaan sisältyy myös kahden (2) vuoden 
optiomahdollisuus ajalle 1.8.2021-31.7.2022 (optio 1) ja 1.8.2021-
31.7.2023 (optio 2). Hankintayksikkö päättää option käyttämisestä 
viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuksen 
päättymistä. 

 
 Sivistyslautakunta on tehnyt koulukuljetuksista asianmukaiset 

päätökset tarjouspyyntöjen perusteella ja yrittäjät ovat hoitaneet ja 
huolehtineet koulukuljetuksista 1.8.2020 alkaen. Koska option 
käyttämisestä täytyy tehdä päätös viimeistään kolme (3) kuukautta 
ennen varsinaisen sopimuksen päättymistä, on sivistysjohtaja-rehtori 
tehnyt asiasta ehdollisen viranhaltija päätöksen 28.4.2021, jossa 
optio 1 ajalle 1.8.2021-31.7.2022 otetaan käyttöön, mikäli 
sivistyslautakunta hyväksyy viranhaltijapäätöksen asiasta. 

 
 Asian valmisteli Virpi Veskoniemi 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ehdollisen 
viranhaltijapäätöksen ja päättää käyttää Utsjoen koulukuljetuksissa 
option 1 ajalle 1.8.2021-31.7.2022. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisäksi lautakunta merkitsee Kari G ja E & O Guttormin 
irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja siirtää asian sivistysjohtaja-rehtorin 
valmisteltavaksi eteenpäin. 

  
 
Sivltk 10.08.2021 § 125  
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Sivistyslautakunta § 66 11.05.2021 
Sivistyslautakunta § 125 10.08.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 11.5.2021 Utsjokisuun, 
Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen koulukuljetuksia. Tässä 
kokouksessa sivistyslautakunta antoi sivistysjohtaja-rehtorille 
valtuudet hoitaa koulukuljetusasioihin liittyviä asioita. 
Taksiyrittäjien kanssa on neuvoteltu koulukuljetuksista kesän aikana. 
Karigasniemen koulukuljetukset hoidetaan 18.6.2020 
sivistyslautakunnassa hyväksytyn kilpailutuksen mukaisesti 
ottamalla optio käyttöön. Asiasta on sovittu kirjallisesti Tom Erik 
Rasmuksen kanssa. 
Nuorgamin koulukuljetukset on sanottu yrittäjän toimesta irti, mutta 
neuvottelujen tuloksena kuljetukset hoidetaan samoilla ehdoilla kuin 
on sovittu hyväksyttäessä koulukuljetuskilpailutuksen tarjoukset 
sivistyslautakunnan kokouksessa 18.6.2020. 
Utsjokisuun koulukuljetuksista on päästy yhteisymmärrykseen ja 
niistä tehdään määräaikainen suorahankintasopimus (liitteenä). 
Suorahankintasopimus tehdään määräaikaisena, koska koulut 
alkavat 16.8.2021 ja tuohon päivämäärään mennessä ei 
koulukuljetuksia olisi ehtinyt kilpailuttaa. 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää  
1) hyväksyä koulukuljetusten suorahankintasopimuksen 
2) laittaa kaikki koulukuljetukset kilpailutukseen syksyn 2021 aikana 
 
Muutosehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää  
1) hyväksyä koulukuljetusten suorahankintasopimukset. 
2) laittaa Utsjokisuun ja Nuorgamin koulujen koulukuljetukset 
kilpailutukseen syksyn 2021 aikana. 
 
Päätös: 
 
Muutosehdotuksen 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 
 121,122 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 120,123-125 
  
  
 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 
 120,123-125 
  
  
 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 

 


