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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen  Leevi 12:00 - 14:17 Puheenjohtaja  
 Hekkanen Eemeli 12:00 - 14:17 Varapuheenjohtaja  
 Halonen Kai 12:00 - 14:17 Jäsen  
 Valle Liisa 12:00 - 14:17 Jäsen  
 Seurujärvi Pirjo 12:05 - 14:17 Jäsen  
 Aikio Elle 12:00 - 14:17 Jäsen  
 Aikio Esko 12:02 - 14:17 Jäsen  
 
Poissa Adamova Anastassia Varajäsen  
 Koistinen  Miia Varajäsen  
 Koskenniemi Mika Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Holmberg Aslak Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Pieski Taina  Kunnanjohtaja  
 Länsman Vesa Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 
Muu Veskoniemi Virpi 12:00 - 14:17 Rehtori-

sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Guttorm Väinö 12:00 - 14:17 Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

 

 Mustonen Janne  12:40 - 12:58 Vapaa-aikasihteeri  
 Kontio Oskari  12:00 - 14:17 Nuvan edustaja  
 Lukkari Maritta 12:00 - 14:17 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 12:00 - 14:17 Tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Leevi Halonen Maritta Lukkari 
 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

84 - 102 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

 
 
 
Eemeli Hekkanen  Elle Aikio 
 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 20.09.2022  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Sivistyslautakunta § 84 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 13.09.2022 § 84  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Sivistyslautakunta § 85 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 13.09.2022 § 85  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Valittiin Aikio Elle ja Hekkanen Eemeli. 
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Sivistyslautakunta § 86 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 13.09.2022 § 86  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen lisälistoineen.  
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Sivistyslautakunta § 87 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 13.09.2022 § 87  

Viranhaltijapäätökset 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 88 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 13.09.2022 § 88  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 89 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun uskonnon ja psykologian lehtorin 
virasta 
 
86/01.01.04/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 89  

Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun uskonnon ja psykologian 
lehtori Tarja Halonen irtisanoutuu virastaan 1.1.2023 alkaen 
eläkkeelle siirtymisen johdosta. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy irtisanomisen 1.1.2023 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 90 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Harrastamisesta virtaa 2 -hanke 
 
43/12.04.03/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 90  
 Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta Harrastamisen Suomen 

mallin avustusta 28 000 euroa harrastus- ja kerhotoiminnan 
järjestämiseen lapsille koulupäivien yhteyteen lukuvuodelle 2022-
2023. Avustus kattaa hankkeen kuluista on enintään 80 % ja kunnan 
omavastuuosuuden on oltava vähintään 20 %, eli 7000 euroa. 

 
 Vs. vapaa-aikasihteeri on suunnitellut kerhoja lapsille alkavalle 

lukuvuodelle yhdessä koulujen kanssa. Kerhoja järjestetään 
yhteensä 8, joiden yhteydessä lapsille tarjotaan välipala. Joidenkin 
kerhojen osalta lapsille järjestetään kuljetus koulusta kerhopaikalle. 
Lisäksi kerhoja varten tehdään jotain toimintaa mahdollistavia 
kalustohankintoja. Hankkeen omavastuuosuuden kattaa 
kokonaisuudessaan vapaa-aikasihteerin kahden kuukauden 
palkkakulut hankkeen koordinointikuluina. 

 
 Hankkeen kautta järjestetään seuraavat kerhot: 
 
 Karigasniemi 
 Ammuntakerho 
 Duodji-liikuntakerho 
 Kiipeilykerho-liikuntakerho 
  
 Nuorgam 
 Kepparikerho 
 Uimakerho-kokkikerho 
 Akrobatia-parkourkerho 
 
 Utsjoki 
 Nerf-bofferointikerho 
 Akrobatia-parkourkerho 
     
 Kustannusarvio hankkeelle on 35 000 euroa, kunnan 

omavastuuosuus on 7000 euroa. 
 
  
 Vuosi 2022  Vuosi 2023  Yhteensä 
 
Tulot  15 000 €  13 000 €  28 000 € 

       
Menot  17 882 €  17 118 €  35 000 € 

      
Netto  -3 576 €  -3 424 €  7000 € 

      
 
 Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen 
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Sivistyslautakunta § 90 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle: 
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Harrastamisesta virtaa 2 -
hankkeelle valmistelun mukaisesti vuodelle 2022, 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka, 
 
3. vapaa-aikasihteerin yhden kuukauden palkkakulujen siirron 
hankkeelle vuodelle 2022 vapaa-aikatoimen käyttötaloudesta, tällä 
katetaan vuoden 2022 kunnan omavastuuosuus. 
 
4. vuoden 2023 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
Vapaa-aikasihteerin yhden kuukauden palkkakulut huomioidaan 
talousarvion laadinnassa vastaavalla tavalla kuin vuonna 2022. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan, vapaa-aikasihteerin 3 576 € palkkakulujen 
siirron hankkeelle vuodelle 2022 vapaa-aikatoimen käyttötaloudesta, 
tällä katetaan vuoden 2022 kunnan omavastuuosuus. 
 
Vuoden 2023 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
Vapaa-aikasihteerin  palkkakulut 3424 € huomioidaan talousarvion 
laadinnassa vastaavalla tavalla kuin vuonna 2022. 
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Sivistyslautakunta § 91 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunnan kokoukset syksy 2022 
 
94/00.02.04/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 91  

Utsjoen kunnan hallintosäännön 129§ mukaan toimielin päättää 
varsinaisten kokoustensa ajankohdat. 
Sivistyslautakunnalle ei vielä ole päätetty loppuvuoden kokousten 
aikataulua. Kokoukset olisi hyvä saada ennen kunnanhallituksen 
kokouksia, jolloin asioiden käsittely kuntaorganisaatiossa olisi 
sujuvaa. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää syksyn 2022 varsinaisiksi kokouspäiviksi 
seuraavat: 
 
ti 6.10.2022 klo 12 
ti 22.11. 2022 klo 12 
ti 13.12.2022 klo 12 
 
Kokoukset voivat olla läsnäolokokouksia, teams-kokouksia tai 
hybridikokouksia. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan tarkennettuna: 
 
to 6.10.2022 klo 12 
ti 22.11. 2022 klo 12 
ti 13.12.2022 klo 12 
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Sivistyslautakunta § 92 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun työsuunnitelma 2022-2023 
 
75/12.00.01/2020 
 
Sivltk 13.09.2022 § 92  

Rehtori Laura Arola on laatinut oheismateriaalina olevan Utsjokisuun 
koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 2022-2023. 
 
Asian valmisteli rehtori Laura Arola 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Utsjokisuun koulun työsuunnitelman. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 93 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorgamin koulun työsuunnitelma 2022-2023 
 
73/12.00.01/2020 
 
Sivltk 13.09.2022 § 93  

Nuorgamin koulun apulaisjohtaja Sisko Länsman on yhdessä 
opettajakunnan kanssa laatinut oheismateriaalina olevan 
työsuunnitelman lukuvuodeksi 2022-2023. 
 
Asian valmisteli apulaisjohtaja Sisko Länsman 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Nuorgamin koulun työsuunnitelman 
lukuvuodelle 2022-2023. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 94 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kotiopetusohjeistus 
 
52/12.00.01/2022 
 
Sivltk 13.09.2022 § 94  

Utsjoen kunnassa suurin osa peruskouluikäisistä oppilaista käy 
peruskoulua jossain kunnan kolmesta peruskoulusta. 
Perusopetuslain 26§ ”Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain 
mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava 
muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. 
Perusopetuksen suorittaminen alkaa 
oppivelvollisuuslain 2 §:n 2 momentissa säädettynä ajankohtana, 
jollei lapselle ole tehty tämän lain 27 §:n nojalla päätöstä opetuksen 
poikkeavasta aloittamisajankohdasta. Perusopetuksen suorittaminen 
päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään 
sen lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona 
oppilas täyttää 18 vuotta…. Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän 
lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen 
asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.” 
Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuus tulee suorittaa, mutta se 
antaa mahdollisuuden myös kotiopetukseen. Kunnalla ei ole 
voimassa olevaa ohjeistusta kotiopetuksesta.  
Oheismateriaalina uusi ohjeistus. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistysjohtaja-rehtorin laatiman 
ohjeistuksen kotiopetuksen järjestämisestä Utsjoella. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 95 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan nuorisotyöntekijän irtisanoutuminen 
 
86/01.01.04/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 95  

Utsjoen kunnan nuorisotyöntekijä/ etsivä nuorisotyöntekijä Aleksi 
Ahlakorpi on 3.7.2022 ilmoittautunut irtisanoutuvansa työstään 
2.8.2022 alkaen. 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Aleksi Ahlakorven irtisanoutumisen 
2.8.2022 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 96 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun työsuunnitelma 2022-2023 
 
74/12.00.01/2020 
 
Sivltk 13.09.2022 § 96  

Karigasniemen koulun apulaisrehtori Pirjo Länsman on yhdessä 
opettajakunnan kanssa laatinut oheismateriaalina olevan 
työsuunnitelman lukuvuodeksi 2022-2023. 
 
Asian valmisteli apulaisrehtori Pirjo Länsman 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Karigasniemen koulun työsuunnitelman 
lukuvuodelle 2022-2023. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 97 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaislukion työsuunnitelma 2022-2023 
 
76/12.00.01/2020 
 
Sivltk 13.09.2022 § 97  

Rehtori Laura Arola on laatinut oheismateriaalina olevan  
Saamelaislukion työsuunnitelman lukuvuodeksi 2022-2023. 
 
Asian valmisteli rehtori Laura Arola 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Saamelaislukion työsuunnitelman. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Työsuunnitelma hyväksytään seuraavin muutoksin: 
Työsuunnitelmasta poistetaan Kuljetusoppilaat ja kuljetusjärjestelyt 
kohdassa työsuunnitelmassa oleva linjaus kuljetusmatkoista 
(poistetaan ensimmäinen virke). 
Korjattava opiskelijaterveydenhoitaja Elle Aikio. 
 
Päätös: 
 

 Päätös kokouksessa annetun ehdotuksen mukaan.  
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Sivistyslautakunta § 98 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vapaa-aikasihteerin virkavapaan peruminen 
 
37/01.01.00/2022 
 
Sivltk 13.09.2022 § 98  

Vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman pyytää 6.9.2022 
päivätyssä sähköpostissa hänelle 1.11.2022-31.7.2023 myönnetyn 
virkavapaan  perumista. 
  
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää perua Kaisa Tapiola-Länsmanille 
1.11.2022-31.7.2023 myöntämänsä virkavapaan 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 99 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kesälukio 
 
60/12.00.01/2022 
 
Sivltk 13.09.2022 § 99  

Utsjoella on järjestetty vuosina 2021 ja 2022 kesälukiotoimintaa, 
jossa Utsjoella toimiva yhdistys Ohcejoga Utsjoen Ursa ry on ollut 
vastuullisena järjestäjänä. Vuonna 2022 myös Sodankylän 
geofysiikan observatorio on ollut mukana kesälukion mahdollistajana 
ja kesälukion opetusta on ollut sekä Utsjoella että Sodankylässä. 
Juhani Harjunharja Ohcejoga Utsjoen Ursa rystä on lähettänyt 
sivistyslautakunnalle kirjeen, jossa hän pyytää sivistyslautakunnalta 
myönteistä periaatepäätöstä kesälukion toiminnan jatkumiseen 
Utsjoen osalta. 
 
Utsjoen kunta on ollut mukana kesälukion järjestämisessä siten, että 
vuonna 2021 kunta tarjosi kesälukion opiskeluun Utsjokisuun koulun 
tilat sekä maksoi yhden opettajan palkan. Vuonna 2022 Utsjoen 
kunta maksoi yhden kesälukion opettajan palkan. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää että 
1) Utsjoen kunta osallistuu jatkossakin kesälukion rahoitukseen 
2) Utsjoen kunta neuvottelee vuosittain kesälukion järjestämiseen 
tarvittavan avustukseen määrän. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 100 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvat toisen asteen opiskelijat  
 
51/12.00.01/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 100  

Oppivelvollisuuslaki on muuttunut siten, että oppivelvollisuus 
päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen 
on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta 
annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta 
annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka niitä 
vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen 
(Oppivelvollisuuslaki 30.12.2020/1214 §2).  
  
Oppivelvollisuuslain (30.12.2020/1214) 14§ mukaan asuinkunnan 
ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle 
on tehty tässä laissa tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. 
Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen 
on aloittanut koulutuksessa. Lisäksi oppivelvollisen asuinkunnan 
tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, ellei ohjausta 
ja valvontaa ole säädetty muun toimijan tehtäväksi. Oppivelvollisen 
tulee ilmoittaa opintojen aloittamisesta, keskeyttämisestä ja 
päättymisestä ohjaus- ja valvontavastuussa olevalle asuinkunnalle.  
 
Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan 
hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden 
tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja 
tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai 
muun laillisen edustajan kanssa.  
  
Oppivelvollisuuslain (30.12.2020/1214) 12§ mukaan koulutuksen 
järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on 
aloittanut opintonsa koulutuksen järjestäjän opiskelijana. 
Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun 
oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy.  
Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen 
edistymistä ja ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle 
lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan 
opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.  
 
Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen 
järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen 
huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa mahdollisuudet 
suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua 
muuhun koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään 
yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Koulutuksen 
järjestäjän on lisäksi selvitettävä oppivelvollisen saamien 
koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa 
ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden 
tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.  
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Sivistyslautakunta § 100 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnassa ei vielä ole päätetty, kuka tai mikä on se taho, 
johon koulutuksen järjestäjä ottaa yhteyttä, mikä oppivelvollisuuden 
piiriin kuuluva opiskelija joutuu keskeyttämään opiskelut. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää että Utsjoen kunnassa 
oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvan toisen asteen opiskelijan 
keskeyttäessä opintonsa kunnan yhteyshenkilöinä toimivat 
yläkoulujen opinto-ohjaajien tehtäviä hoitavat henkilöt. 
Karigasniemen koululta jatko-opintoihin lähteneen opiskelijan 
yhteyshenkilönä toimii Karigasniemen koulun opinto-ohjaajan 
tehtäviä hoitanut opettaja ja Utsjokisuun koululta lähteneen 
opiskelijan yhteyshenkilönä Utsjokisuun koulun opinto-ohjaajan 
tehtäviä hoitanut opettaja. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 101 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vapaa-aikatoimen kerho-ohjaajien palkkiot 
 
61/12.05.03/2022 
 
Sivltk 13.09.2022 § 101  

Vapaa-aikatoimelle työskentelee kerho-ohjaajia mm. eri hankkeiden 
kautta. Vuonna 2021 kerho-ohjaajien palkkiot olivat 20 €/h. Keväällä 
2022 kerho-ohjaajien palkkioita korotettiin huomioiden työn 
vaativuuden ja kerho-ohjaajan osaamisen, soveltuvan koulutuksen. 
Palkkiot ovat sen jälkeen vaihdelleet 20–30 € välillä. Soveltuvaksi 
koulutukseksi on katsottu kasvatus-, nuoriso-, tai yhteiskunta-alan tai 
liikunnanohjauksen korkeakoulututkinnot. 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikatoimen kerho-ohjaajien 
palkkiot määritellään vastaamaan kansalaisopiston opettajien 
palkkioita seuraavasti: 
 
Alaikäisen kerho-ohjaajan vastuuohjaaja 10 €/h 
Alaikäinen ohjaaja   20 €/h 
Kerho-ohjaaja ilman soveltuvaa koulutusta 26,18 €/h 
Kerho-ohjaaja, jolla soveltuva koulutus  30,02 
€/h 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2022 24 
 
Sivistyslautakunta § 102 13.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorisovaltuuston edustaja 
 
67/12.05.02/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 102  

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 29 §:n mukaisesti 
hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 
osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 
Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti 
aluehallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 
vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi. 
 
Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti 
vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa 
toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että 
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. 
Tämän lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita myös muita 
henkilöitä. 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus Nuorisovaltuuston edustajan valitsemisesta annetaan 
kokouksessa Nuorisovaltuuston päätöksen mukaisesti. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Nuorisovaltuuston edustajaksi valitaan Oskari Kontio. 
 
Päätös: 
 
Päätös kokouksessa annetun 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 
 85- 88, 90-91 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 84, 89, 92-97 
  
  
 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 
 84, 89, 92-97 
  
  
 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 

 


