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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta    
 
 
Aika 29.09.2021 klo 13:00 - 16:46 
 
Paikka Valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

126 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

127 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 

128 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 

129 Tiedoksi saatettavat asiat 7 

130 Talouden katsaus 8 

131 Otto-oikeuden käyttäminen historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorin virkavalinnassa 

9 

132 Sivistyslautakunnan kokousajankohdan, esityslistan 
jakelun ja pöytäkirjan nähtävilläpidon päättäminen 
lokakuusta 2021 lähtien 

12 

133 Nuorgamin koulun työsuunnitelma 2021-22 13 

134 Karigasniemen koulun työsuunnitelma 2021-22 14 

135 Nuorisovaltuuston toimintasääntö 15 

136 vapaa-aikasihteerin viransijaisuus 1.10.2021-5.7.2022 16 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen  Leevi 13:00 - 16:59 Puheenjohtaja  
 Halonen Kai 13:00 - 16:59 Jäsen  
 Valle Liisa 13:00 - 16:59 Jäsen  
 Aikio Esko 13:00 - 16:59 Jäsen  
 Adamova Anastassia 13:00 - 15:25 Varajäsen  
 Koskenniemi Mika 13:00 - 15:25 Varajäsen  
 Guttorm Urho 13:00 - 16:59 Varajäsen  
 
Poissa Hekkanen Eemeli Varapuheenjohtaja  
 Seurujärvi Pirjo Jäsen  
 Aikio Elle Jäsen  
 Koistinen  Mia Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Holmberg Aslak Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 
Muu Veskoniemi Virpi 13:00 - 16:59 Rehtori-

sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Lukkari Maritta 13:00 - 16:59 Pöytäkirjanpitäjä  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko 15:09 - 16:29 Kunnanjohtaja  
 Aikio Leena 14:55 - 16:59 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Leevi Halonen Maritta Lukkari 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

126 - 136 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

 
 
 
Liisa Valle   Kai Halonen 
 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Sivistystoimistossa 06.10.2021  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Sivistyslautakunta § 126 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 29.09.2021 § 126  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Sivistyslautakunta § 127 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 29.09.2021 § 127  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Valittiin Kai Halonen ja Liisa Valle. 
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Sivistyslautakunta § 128 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 29.09.2021 § 128  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 129 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 29.09.2021 § 129  

Viranhaltijapäätökset 
 
Ministerin vierailu 2-3.11.2021 
 
Kielikeskushanke 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 130 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 29.09.2021 § 130  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 123 10.08.2021 
Sivistyslautakunta § 131 29.09.2021 
 

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 
Sivistyslautakunta § 131 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

  
 
Sivltk 29.09.2021 § 131  

Oikaisupyyntö Utsjokisuun koulun historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorin valinnasta 
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 10.8.2021 käyttänyt kuntalain 
92§ ja Utsjoen kunnan hallintosäännön 35§ ja 36§ mukaista otto-
oikeutta viranhaltijan päätökseen. Sari Niemisalo on lähettänyt 
oikaisupyynnön sivistyslautakunnan 123§ päätökseen. Perusteluna 
oikaisupyyntöön ja päätöksen kumoamiseen Niemisalo esittää 
päätöksen lainvastaisuuden. Oikaisupyyntö on nähtävillä 
kokouksessa. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa 
tiedoksisaannista. Päätös Utsjokisuun koulun historian ja 
yhteiskuntaopin lehtorin valinnasta on lähetetty Niemisalolle 16.8 ja 
sivistysjohtaja-rehtori on vastaanottanut oikaisuvaatimuksen 
sähköpostilla 27.8, joten oikaisuvaatimus on tullut määräaikaan 
mennessä. 
 
Sivistyslautakunnan 10.8.2021 kokouksen 123§ päätöksen 
mukaisesti viranhaltijan historian ja yhteiskuntaopin lehtorin 
valinnasta tekemä päätös on kumottu, historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorin virka on ollut avoimessa haussa määräaikaisena ja virkaa on 
hoidettu syyslukukauden alusta koulun sisäisin järjestelyin. Virka 
tullaan laittamaan uudelleen avoimeen hakuun keväällä toistaiseksi. 
 
Sivistyslautakunnalla on ylempänä mainituin perustein oikeus 
käyttää otto-oikeutta viranhaltijan päätöksiin, joten 
päätöksentekoprosessi on niiltä osin lainmukainen. Tehdessään 
10.8.2021 päätöstä 123§, on sivistyslautakunta kuullut viranhaltijaa 
sekä käsitellyt Sari Niemisalon asiaan liittyvän kirjeen. Näin ollen 
Sari Niemisalo on tullut kuulluksi, vaikka hänellä ei ollutkaan suullista 
puheenvuoroa sivistyslautakunnan kokouksessa.  
 
Oikaisupyynnössä esitetty oletus, ”on syytä epäillä”, ei ole syy eikä 
peruste sivistyslautakunnan tekemään päätökseen eikä tällä 
oletuksella ole ollut mitään tekemistä sivistyslautakunnan 
päätöksentekoprosessissa. Oikaisupyynnössä viitataan myös 
olennaisiin tietoihin, joiden perusteella sivistyslautakunta on ottanut 
Utsjoen kunnan historian ja yhteiskuntaopin lehtorin valinnan 
uudelleen käsittelyyn. Perehdyttyään Utsjoen kunnan historian ja 
yhteiskuntaopin lehtorin viran hakijoiden hakemuksiin, ansioihin, 
koulutuksiin sekä työkokemuksiin, sivistyslautakunta on esittänyt, 
että vakinaiseen virkaan tavoiteltaisiin laajempaa hakijapohjaa. 
Sivistyslautakunnan päätöksen 123§ pohjana on siis ollut halu saada 
Utsjoen kuntaan historian ja yhteiskuntaopin lehtoriksi enemmän 
hakijoita, joista sivistyslautakunta voisi valita vakinaisen lehtorin. 
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Sivistyslautakunta § 123 10.08.2021 
Sivistyslautakunta § 131 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta toteaa, että asiassa on noudatettu lakia ja se on 
muodollisesti oikein. Sivistyslautakunta hylkää tehdyn 
oikaisuvaatimuksen. 
 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 132 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunnan kokousajankohdan, esityslistan jakelun ja pöytäkirjan nähtävilläpidon 
päättäminen lokakuusta 2021 lähtien 
 
1/00.02.04/2021 
 
Sivltk 29.09.2021 § 132  

Hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielin päättää kunkin vuoden 
alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko. säännön mukaan esityslista 
on lähetettävä toimielimen päättämällä tavalla ja ajassa. 
Kokouskutsu on toimitettava vähintään 6 päivää ennen kokousta. 
Vuoden alussa sivistyslautakunta päätti kokousten ajan ja paikan 
oman toimikautensa loppuun asti, joten uuden lautakunnan on 
päätettävä loppuvuoden kokousten ajankohdat. 
Hallintosäännön 28 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin 
siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta pitää kokouksia Utsjoen kunnanvirastolla vuonna 
2021 seuraavasti: ke 27.10, to 25.11, to 16.12.2021 
Kokouksista ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä 
suomen että saamen kielellä. Kokousaika on klo 12. 
Kokouspaikkana on kunnanviraston valtuustosali. Kokous on 
mahdollista pitää myös etäkokouksena Teams-sovelluksen kautta. 
Sekä kokouskutsut että esityslistat lähetetään 6 päivää ennen 
kokousta sähköisesti sivistyslautakunnan varsinaisille 
jäsenille,varajäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle, 
kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle lisäksi 
nuorisovaltuuston edustajalle ja sivistystoimen johtaville ja 
vastaaville viranhaltijoille. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään  
henkilöille suomen ja saamen kielellä. Esityslista liitteineen laitetaan 
pdf-muodossa sähköpostitse Utsjoki-sähköpostiin ja Teams-
sovellukseen. Sen lisäksi jäsenille laitetaan WhatsApp-viesti, kun 
asiakirjat ovat Teams-sovelluksessa. Kokousajat ilmoitetaan Teams-
ryhmässä ja WhatsApp-ryhmässä. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 133 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun työsuunnitelma 2021-22 
 
73/12.00.01/2020 
 
Sivltk 29.09.2021 § 133  

Nuorgamin koulun apulaisjohtaja Sisko Länsman on yhdessä 
opettajakunnan kanssa laatinut oheismateriaalina olevan 
työsuunnitelman lukuvuodeksi 2021-2022. 
 
Asian valmisteli apulaisjohtaja Sisko Länsman 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Nuorgamin koulun työsuunnitelman 
lukuvuodelle 2021-2022. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 134 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun työsuunnitelma 2021-22 
 
74/12.00.01/2020 
 
Sivltk 29.09.2021 § 134  

Karigasniemen koulun apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen on 
yhdessä opettajakunnan kanssa laatinut oheismateriaalina olevan 
työsuunnitelman lukuvuodeksi 2021-2022. 
 
Asian valmisteli Pirjo Länsman-Kiimalainen 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Karigasniemen koulun työsuunnitelman 
lukuvuodelle 2021-2022. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 135 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorisovaltuuston toimintasääntö 
 
67/12.05.02/2021 
 
Sivltk 29.09.2021 § 135  

Utsjoen nuorisovaltuusto on perustettu vuonna 2007. 
Nuorisovaltuuston viimeisin toimintasääntö on vuodelta 2007. 
Nuorisovaltuusto on käsitellyt toimintasäännön uudistamista 
kokouksissaan 5/2020, 1/2021, 2/2021 sekä 3/2021. Kokouksissa on 
mm. tutustuttu Rovaniemen nuorisovaltuuston ja Tornion 
nuorisoneuvoston toimintasääntöihin. Vuodelta 2007 oleva 
toimintasääntö ei vastaa nuorisovaltuuston nykyistä toimintaa mm. 
pienentyneiden oppilasmäärien vuoksi. 
Nuorisovaltuuston ehdotus uudeksi toimintasäännöksi 
oheismateriaalina. 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisoneuvostolle toimintasäännön 
nuorisoneuvoston ehdotuksen mukaisesti sekä esittää sen 
hyväksymistä kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 136 29.09.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

vapaa-aikasihteerin viransijaisuus 1.10.2021-5.7.2022 
 
138/01.00.00/2018 
 
Sivltk 29.09.2021 § 136  

Vapaa-aikasihteerin viransijaisuus 1.10.2021-5.7.2022 on ollut 
avoimessa haussa Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä 
kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki 
kaksi henkilöä, FM Janne Mustonen ja liikuntaneuvoja Maria Pylsy. 
Mustonen on kertonut haastattelussa voivansa aloittaa loka-
marraskuun vaihteessa, mikäli Utsjoelta löytyy asunto.  
  
Asian valmisteli Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi 1.10.2021-5.7.2022 valitaan 
Janne Mustonen. Hän saa aloittaa työt lokakuun aikana.  
 
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 
 127-130, 132 
  
  

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

 Pykälät 
 126, 133-136 
  
  

 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 
  
  
  
 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 
 131 30 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 

 


