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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen  Leevi 12:00 - 14:10 Puheenjohtaja  
 Hekkanen Eemeli 12:00 - 14:10 Varapuheenjohtaja  
 Valle Liisa 12:00 - 14:10 Jäsen  
 Aikio Elle 12:00 - 14:10 Jäsen  
 
Poissa Halonen Kai Jäsen  
 Seurujärvi Pirjo Jäsen  
 Aikio Esko Jäsen  
 Adamova Anastassia Varajäsen  
 Koistinen  Miia Varajäsen  
 Koskenniemi Mika Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Holmberg Aslak Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Guttorm Väinö Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Länsman Vesa Kunnanhallituken 
edustaja 

 

 Kontio Oskari  Nuvan edustaja  
 
Muu Veskoniemi Virpi 12:00 - 14:10 Rehtori-

sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Tapiola-Länsman Kaisa 13:41 - 13:58 Vapaa-aikasihteeri  
 Guttorm Tuija 12:52 - 13:09 Kirjastotoimen johtaja  
 Pieski Taina 12:10 - 13:41 Kunnanjohtaja  
 Lukkari Maritta 12:00 - 14:10 Pöytäkirjanpitäjä  
 Jääskö Neeta  12:00 - 14:10 Tulkki  
 Hakkarainen Ninni  12:00 - 14:10 Tekninen sihteeri  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Leevi Halonen Maritta Lukkari 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

111 - 128 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

 
 
 
Liisa Valle   Elle Aikio 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

 24.11.2022 00:00 
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Sivistyslautakunta § 111 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 17.11.2022 § 111  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Sivistyslautakunta § 112 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 17.11.2022 § 112  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Valittiin Elle Aikio ja Liisa Valle. 
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Sivistyslautakunta § 113 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 17.11.2022 § 113  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen lisälistoineen.  
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Sivistyslautakunta § 114 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 17.11.2022 § 114  

Viranhaltijapäätökset 
 
Aloite opettajien kouluruokailuihin liittyen 
 
Selvitys koskien vuoden 2021 lukiokoulutuksen yksikköhinnan 
harkinnanvaraisen korotuksen hakemusta 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi ja lisäksi hallinto-oikeuden päätökset rehtorin 
kielitaitovaatimuksesta ja organisaatiouudistuksesta. 
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Sivistyslautakunta § 115 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 17.11.2022 § 115  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 116 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan hallintosäännön päivitys 
 
67/00.01.01/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 116  

Utsjoen kunnan hallintosääntö määrittelee kunnan hallinnon ja 
toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyjä 
ellei laissa ole toisin säädetty. Edellinen kunnan hallintosääntö on 
hyväksytty valtuustossa 19.6.2017. 
 
Kunnan hallintosääntöä on päivitettävä kunnan organisaation 
muuttuessa sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 
hyvinvointialueelle. Samalla aiemmin tänä vuonna kunnassa 
päätetyt organisaatiomuutokset päivitetään hallintosääntöön. Lisäksi 
hallintosääntöön esitetään toiminnallisia sekä kunnan organisaatioon 
liittyviä tarpeellisia uudistuksia sekä päivitetään johtavien 
virkamiesten virkanimikkeet. Uuden hallintosäännön on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2023.  
 
Keskeisimmät muutokset hallintosääntöön ovat: 
 
1. Perusturvalautakunnan lakkauttaminen  
Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 kunnalta 
Lapin hyvinvointialueelle kunnassa ei ole enää tarvetta 
perusturvalautakunnalle. Eräät nykyisen perusturvalautakunnan 
vastuulla olevat yksittäiset kunnan vastuulle jäävät tehtävät 
sijoitetaan elinvoima- ja teknisen lautakunnan vastuulle. Kunnasta 
poistuu myös perusturvajohtajan virka. 
 
2. Sivistystoimen saamen- ja suomen kielisten jaostojen 
lakkauttaminen 
Kunnanvaltuusto on päättänyt 7.4.2022 lakkauttaa sivistystoimen 
kielijaostot ja niiden tehtävät siirretään sivistyslautakunnalle.  
 
3. Teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistäminen 
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle kunnan rooli 
elinvoiman vahvistamisessa korostuu entisestään. Maapolitiikka, 
kaavoitus, asunto- ja kiinteistöasiat ovat vahvasti sidoksissa kunnan 
elinvoiman ja elinkeinopolitiikan kehittämiseen. Utsjoen kohtaaman 
äkillisen rakennemuutoksen seurauksena teknisen ja 
elinvoimatoimialojen yhteiset strategiset tavoitteet ja saumaton 
yhteistyö ovat kunnan kriittisiä menestystekijöitä. Kumpaakaan 
toimialaa ei voida tarkastella pienessä kunnassa toisistaan irrallisina. 
Tästä syystä teknisen ja elinvoimatoimialan asioiden 
virkamiesvalmistelu ja poliittinen käsittely olisi strategisesti 
tarpeellista yhdistää yhden yhdistetyn lautakunnan vastuulle. 
Uudistus keventäisi myös hallintoa ja tehostaisi resurssien käyttöä. 
Uudistus koskisi teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistämistä 
yhdeksi elinvoima- ja tekniseksi lautakunnaksi, jossa olisi 9 jäsentä. 
Tekninen ja elinvoimatoimialat säilyisivät omina toimialoinaan 
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Sivistyslautakunta § 116 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

talousvastuineen. Virkamiesten ja toimihenkilöiden tehtävät eivät 
lautakuntien yhdistämisen myötä muuttuisi.  
Toimialojen mahdollista myöhempää yhdistämistä voidaan 
tarvittaessa arvioida mm yhdistetystä lautakuntatyöskentelystä 
saatujen kokemusten perusteella vuoden 2024 toiminta- ja 
taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.  
 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan kunnan uuden hallintosäännön 
voimaan astuvaksi 1.1.2023. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 117 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamen kielten etäopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2022-2023 
 
68/12.00.01/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 117  

Projektipäällikkö Hanna Helander on laatinut oheismateriaalina 
olevan saamen kielten etäopetuksen lukuvuosisuunnitelman 2022-
2023. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy etäopetushankkeen 
lukuvuosisuunnitelman 2022-2023. 
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi etäopetushankkeen 
lukuvuosisuunnitelman 2022-2023. 
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Sivistyslautakunta § 118 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kansalaisopiston opettajien matkakorvaukset 
 
15/12.03.01/2014 
 
Sivltk 17.11.2022 § 118  

Kansalaisopiston opettajille maksetaan matkakorvaus kodin ja 
työpaikan väliltä OVTESin mukaisesti. Edellisessä OVTESissä 
matkakorvauksessa on ollut omavastuuosuus, joka on 6km/suunta. 
Uudessa vuonna 2022 päivitetyssä OVTESissä on muutos 
omavastuuosuudessa siten, että matkakorvaus maksettaisiin vasta, 
kun yhdensuuntainen matka ylittää 20km/suunta. Lapin opistopiirin 
kansalaisopistoissa on käyty keskustelua tästä muutoksesta ja 
suurimmassa osassa lapin kansalaisopistoja on päätetty pitäytyä 
vanhassa omavastuuosuudessa eli matkat korvataan, kun matka 
ylittää 6km/suunta. On katsottu, että se helpottaa opettajien 
rekrytointia. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kansalaisopiston opettajille maksetaan opetukseen liittyvät 
matkakorvaukset yleisen matkustusohjeen mukaan, kun yhden 
suuntainen matka ylittää 6km. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 119 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjoissaamenkielisen lastenhoitan määräaikainen toimi 1.1.-31.12.2023 
 
5/01.01.01/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 119  

Utsjoen kunnan pohjoissaamenkielisen lastenhoitajan 
määräaikainen toimi 1.1.-31.12.2023 on ollut haettavana 8.9.-
31.10.2022, sijoituspaikkana Karigasniemen kielipesä. Hakuilmoitus 
on julkaistu kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä 
työvoimatoimiston sivuilla.  
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija on 
työskennellyt Utsjoen kunnan lastenhoitajana syksyllä 2022 ja 
Anarâškielâ servi ry:ssä lastenhoitajana.  
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee pohjoissaamenkielisen määräaikaisen 
lastenhoitajan toimeen 1.1.–31.12.2023 Sari Sarren.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 120 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen työntekijän viransijaisuus 
 
5/01.01.01/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 120  

Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen työntekijän viransijaisuus 
1.11.2022-31.5.2024 on ollut haettavana 7.9.-27.10.2022, 
sijoituspaikkana Nuorgamin päiväkoti. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä sekä työvoimatoimiston sivuilla.  
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija on 
työskennellyt kehitysvammaisten, vanhusten ja lasten parissa sekä 
päätoimisesti kokkina.  
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta valitsee varhaiskasvatuksen määräaikaisen 
lastenhoitajan toimeen 1.11.2022– 31.5.2024 Emilia Ojan.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 Tauko 12.52-12.59 
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Sivistyslautakunta § 121 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan liittyminen kirjastoautotoiminnan omistajaksi yhdessä Nessebyn ja Tanan 
kuntien kanssa vuodesta 2023 alkaen 
 
70/12.03.02/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 121  

Utsjoen kunta on ostanut ostopalveluna Nessebyn kunnalta 
kirjastoautotoiminnan vuodesta 2020 alkaen. 
Ostopalvelusopimuksessa on otettu huomioon Utsjoen kunnan optio 
hakeutua yhdeksi toiminnan omistajaksi yhdessä Tanan ja 
Nessebyn kuntien kanssa. Samanlainen järjestely Utsjoen kunnalla 
oli kolmenkymmenen vuoden ajan Kaarasjoen ja Porsangin kuntien 
kanssa. 
Utsjoen kunta saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
kirjastoautotoimintaa varten avustusta, joka kattaa kaikki muut 
kustannukset, paitsi aineistokulut. Avustus haetaan vuosittain 
OKM:ltä. Avustus haetaan vuosittain OKM:ltä. Avustuksen saamisen 
edellytyksenä on pohjoismainen yhteistyö. 
Käytännössä vaihtoehtoja on kaksi; joko kunta liittyy yhdeksi 
kirjastoautotoiminnan omistajaksi tai sitten jatkaa toiminnan 
ostamisen ostopalveluna, kuten tähänkin asti. 
Toiminnan omistajuuden etuina ovat rajayhteistyön vahvistaminen 
Norjan naapurikuntien, Tanan ja Nessebyn, kanssa. Lisäksi Utsjoen 
kunnalla on enemmän vaikutusvaltaa  kirjastoautotoimintaan 
liittyvissä päätöksenteoissa. Tämä järjestely ei maksa kunnalle 
mitään, sillä kirjastoauto saa avustusta 100 % valtioita. 
 
Asian valmisteli kirjastotoimenjohtaja Tuija Guttorm 
 
Ehdotus: 
 
Päätetään liittyä kirjastoautotoiminnan omistajaksi vuoden 2023 
alusta yhdessä Nessebyn ja Tanan kuntien kanssa. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 122 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kirjaston kaukolainamaksun korottaminen 
 
151/12.03.02/2017 
 
Sivltk 17.11.2022 § 122  

Asiakkaat voivat varata Utsjoen kirjastoon kirjoja muista Lapin 
kirjastoista veloituksetta. Tämän lisäksi asiakkaiden on mahdollista 
tehdä kaukolainapyyntöjä muista Suomen yleisistä kirjastoista sekä 
yliopistoista ja ammatillisista oppilaitoksista. Nämä tilaukset ovat 
kuitenkin maksullisia, koska ne tulevat Postin kautta. 
Yleisen hintatason nousu on lisännyt korotuspainetta hintoihin. 
Aiempi hinta asiakkaalta on ollut 7€/nide, mutta tällä hetkellä 
kirjastolle tulevat kirjat maksavat Utsjoen kirjastolle 9 €/nide. Tämän 
vuoksi hinta tulisi korottaa 9 €/nide. 
 
Asian valmisteli kirjastotoimenjohtaja Tuija Guttorm 
 
Ehdotus: 
 
Päätetään korottaa kaukolainamaksu 9 €/nide. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2022 17 
 
Sivistyslautakunta § 123 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lukion lisämääräraha 
 
71/02.02.01/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 123  

Utsjoen saamelaislukion talousarvio vuodelle 2022 ylittyy.   
 

  TA 2022 Käytetty 2.11.2022 Arvioitu ylitys 2022 TP 2021 
482 892 94,2%  60 000  541 713 

    
 
Utsjoen saamelaislukion talousarvio ylittyy vuonna 2022 noin 50 000  
- 60 000 euroa. Talousarvio tulee ylittämään sen verran, kuin 
talousarvioon 2022 oli menoja vähennetty tilinpäätökseen 2021 
nähden. Talousarvio 2022 ei ole ollut realistinen kevään 2022 ja 
syksyn 2022 lukion tilannetta ajatellen. Muutoksia lukujärjestykseen 
ja siten kuluihin ei ole tehty kesken lukuvuoden 2021 – 2022. Uuden 
rehtorin aloittaessa elokuussa tilanteeseen ei ole ollut mahdollista 
vaikuttaa merkittävästi opetuksen kärsimättä. Opetusjärjestelyissä 
on tehty toki säästöjä: kursseja, joilla on vähän osallistujia, 
suoritetaan itsenäisenä ja joitakin kursseja pidetään yhtä aikaa. 
Talousarviota 2022 laadittaessa ei ole ollut tiedossa kevään 2022 
lukioon hakijoiden määrä. Lukiossa on lukuvuonna 2022 – 2023 30 
opiskelijaa.  
 
Lukion kulut tulevat pääosin opettajien palkoista. Näissä 
säästäminen on haastavaa, sillä se tarkoittaisi kurssien karsimista. 
Lukiossa on pyrittävä siihen, että ylioppilaskirjoituksissa 
kirjoitettavissa aineissa on kelpoinen opettaja. Lukion kurssit on 
järjestettävä ja pääosin suoritettava järjestyksessä, ja 
kurssitarjonnan on mahdollistettava tämä. Utsjoen Saamelaislukion 
vetovoima on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mutta sen 
ylläpitäminen edellyttää laadukasta opetusta ja riittävän 
valinnaisuuden toteutumista. 
 
Palkkojen lisäksi kuluja tulee lukiolaisten asumisesta. Lukuvuonna 
2021 – 2022 lukiolaisilta ei ole peritty vuokraa asumisestaan. 18 
vuotta täyttäneiltä lukiolaisilta on kuitenkin mahdollista periä vuokraa 
ja he voivat saada vuokraan Kelan asumistukea. Lukiolaiset voivat 
hakea kunnalta asumistuen ja vuokran välistä kulua tukena. 
Lukuvuonna 2022 – 2023 vuokraa on alettu periä.  
 
Lukiokoulutusta rahoitetaan Suomessa niin, että kunnille tulevien 
valtionosuuksien mukana tulee myös määritelty raha, yksikköhinta, 
per lukiolainen. Yksikköhinta lasketaan vuosittain. Keskimääräinen 
yksikköhinta vuonna 2022 oli 7.157 euroa. Utsjoen yksikköhinta on 
13.942,29 vuonna 2022. Yksikköhinta kerrottuna opiskelijamäärällä 
on laskennallinen tuki lukio-opetukseen.  
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Sivistyslautakunta § 123 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laskennallinen tarkoittaa sitä, että tästä vähennetään 
lukiokoulutuksen omavastuuosuus (n. 100 000 vuosittain), joka 
kunnan on siis maksettava, oli lukiota tai ei, kuten maksamme myös 
ammatillisen koulutuksen omavastuuosuutta vuosittain (n. 220 000).  
 
Yksikköhinta maksetaan lukion opiskelijamäärän mukaisesti 
valtionosuuksien mukana ja vaihtelee vuosittain. Yksikköhinta ei siis 
näy lukion talousarviossa, vaan on koko kunnan valtionosuuksien 
matkassa. Opiskelijamäärien laskennat tehdään syyskuussa ja 
tammikuussa. Tällä hetkellä lukion opiskelijamääriä on vaikea 
ennustaa eteenpäin, koska merkittävä osa opiskelijoista tulee 
kunnan ulkopuolelta.  
 
 
Tämän lisäksi pienillä lukioilla on mahdollisuus hakea erillisessä 
haussa syyskuussa harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta 
seuraavalle vuodelle. Tätä on haettu vuodelle 2022. 
 
2022 yksikköhinnat  
Utsjoen perusyksikköhinta 13.942,29 
Korotettu harkinnanvarainen yksikköhinta    30.533,62 
Kevään yksiköt 20, syksyn yksiköt 29 (laskentapäivänä) = 
laskennallinen osuus n. 750 000. 
 
Myöskään harkinnanvarainen korotus ei näy lukion talousarviossa tai 
tilinpäätöksessä.  
 
Asian valmisteli Rehtori Laura Arola 
 
Valmistelijan ehdotus: 
 
Lukiolle myönnetään lisämääräraha 60 000 vuodelle 2022.  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää antaa sivistysjohtaja-rehtorille oikeudet 
tehdä sivistystoimen talousarvion sisällä tilikohtaiset siirrot siten, että 
sivistystoimen yksiköiden ylitykset katetaan muista sivistystoimen 
yksiköistä säilyneistä rahoista. 
 
Päätös: 
 
Esittelijän ehdotus hyväksytään. 
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Sivistyslautakunta § 125 17.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen saamelaislukion asuntojen vuokraamisen perusteet ja järjestyssäännöt 
 
72/12.00.01/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 124  

Utsjoen saamelaislukiolla ei ole asuntolaa, mutta Utsjoen kunta 
tarjoaa saamelaislukion opiskelijoille opiskelija-asuntoja koulun 
vierestä. Lukion opiskelija-asunnon saaminen edellyttää päätoimista 
opiskelua Utsjoen saamelaislukiossa.  
 
Utsjoen saamelaislukion vuokra-asunnot ovat tarkoitettu: 
 
1. Ensijaisesti oppivelvollisuutta suorittaville opiskelijoille, jotka eivät 
voi päivittäin kulkea koulukuljetuksella lukiossa. 
 
Jos huoneita on vapaana, asuntoja voivat saada: 
 
2. yli 18-vuotiaat nuorisoasteen opiskelijat opintojensa loppuun 
 
3. koulukuljetuksiin oikeutetut opiskelijat. 
 
Asuntotarve määritetään opiskelijakohtaisesti, ja asuntoa voi hakea 
myös muilla perusteilla, esimerkiksi sosiaalisista syistä. 
 
Asuminen on maksutonta oppivelvollisuutta suorittaville. Huoneista 
maksavat kuitenkin vuokraa ne opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja 
Kelan asumistukeen. Utsjoen kunnalta saa hakemuksesta 
asumistuen ja vuokran väliseen erotukseen tukea. Huoneista 
laaditaan vuokrasopimus. Huoneet vuokrataan koulun lukuvuoden 
ajaksi. Opiskelija voi pyytää huonettaan vuokralle kesän ajaksi 
esimerkiksi kesätyön vuoksi. Tällöin opiskelija maksaa vuokraa, 
vaikka olisi oppivelvollisuutta suorittava opiskelija. Vuokra 
tarkistetaan vuosittain. 
Lukion asunnoissa noudatetaan järjestyssääntöjä. Sääntöjen 
tarkoitus on turvata opiskelijoille opiskelurauha opintojen aikana 
sekä säilyttää asunnot hyvässä kunnossa. 
 
Vuokraamisen perusteet ja järjestyssäännöt ovat oheismateriaalina.  
 
Valmistelija: Laura Arola  
 
Valmistelijan ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Utsjoen saamelaislukion asuntojen 
vuokraamisen perusteet ja järjestyssäännöt.  
 
Päätös: 
 
Päätös valmistelijan ehdotuksen mukaan. 
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Uimahallin ja kuntosalien asiakas hintojen korotukset 
 
73/12.04.00/2022 
 
Sivltk 17.11.2022 § 125  

Utsjoen uimahallin tilavuokra on 80 000 euroa vuonna 2023. Vuonna 
2022 vuokra on ollut 45 000 euroa. Uimahallin lippujen hintoja tulisi 
nostaa ja niissä on nostovaraa uimahallin työntekijöiden esityksen 
mukaan vähintään 15-20 %.  
 
Myös kuntosalien tilavuokrat nousevat, Utsjoella 3000 euroa 
edellisvuoteen verrattuna 9000 euroon, Karigasniemellä 1000 euroa 
edellisvuoteen verrattuna 7000 euroon ja Nuorgamissa nousua on n. 
250 euroa. Myös kuntosalien avainten hinnoissa on nostovaraa. 
 
 Hinnankorotusehdotus   
     

Tuote Hinta nyt 15% korotus 20% korotus 25-35% korotus 
 
Uimahalli         
Aik. lippu 4 e 4,60 e 4,80 e 5 e 
Eläk. lippu 3 e 3,45 e 3,60 e 4 e 
Koul. Lippu 2 e 2,30 e 2,40 e 2,50 e 
Lasten lippu 1,50 e 1,70 e 1,80 e 2 e 
          
Kuntosalit         
Kertamaksu 3 e 3,45 e 3,60 e 4 e 
1kk 12 e 13,80 e 14,40 e 15 e 
Vuosi 96 e 110 e 115 e 120 e 
Eläk. vuosi 72 e 83 e 86 e 90 e 
Perhemaksu 144 e 166 e 173 e 180 e 

 
Suurin korotusvaraa on kuntosalien kertalipuissa ja 1 kuukauden 
avaimissa. 
 
Uimahallin teknisinä säästötoimenpiteinä uimahallissa on laskettu 
allasveden ja sisäilman lämpötilaa 1 asteella, automaattisuihkujen 
suihkutuskesto on säädetty 30 sekuntiin ja asiakkaita opastetaan 
välttämään ylimääräistä veden- ja sähkönkulutusta. Suihkuveden 
lämpötilaa ei kannata alentaa, koska viileä vesi voi aiheuttaa sen, 
että asiakkaat eivät peseydy kunnolla ennen uintia, mikä taas lisäisi 
allasveden likaisuutta. 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää nostaa uimahallin ja kuntosalien hintoja 
25-35 % korotusehdotuksen mukaisesti. Korotukset astuvat voimaan 
1.1.2023. 
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Päätös: 
 
Sivistyslautakunta päättää nostaa uimahallin ja kuntosalien hintoja 
seuraavasti: 
 

 
 
 Hinta nyt       Hinta 1.1.2023 alkaen   
Uimahalli  
Aik. lippu 4 e  5 e 
Eläk. lippu 3 e  4 e 
Koul. Lippu 2 e  2,50 e 
Lasten lippu 1,50 e  2 e 
 
Kuntosalit         
Kertamaksu 3 e  4 e 
1kk 12 e  15 e 
Vuosi 96 e  120 e 
Eläk. vuosi 72 e  90 e 
Perhemaksu 144 e  180 e 
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Oikeus koulukuljetukseen 
 
10/12.00.01/2020 
 
Sivltk 17.11.2022 § 126  

Utsjoen kunnanhallitus on hyväksynyt koululaiskuljetuskäytännöt 
kokouksessaan 7.5.2002 § 110. Ne ovat astuneet voimaan 1.8.2002 
alkaen. Koulukuljetusten yhteishuoltajuudesta on sivistyslautakunta 
tehnyt päätöksen 20.02.2020 § 11. 
 
Perusopetuslain § 32 mukaan opetuksen järjestäjä on velvollinen 
järjestämään oppilaan maksuttoman koulukuljetuksen tai 
avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista, jos oppilaan 
koulumatka on yli 5 km tai koulumatka osoittautuu oppilaalle liian 
vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi, kun otetaan huomioon 
oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jos esiopetusta saavan oppilaan 
matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, 
oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa 
suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 
esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. 
 
Oppivelvollisuuslain 16§ mukaan toisen asteen opiskelijalla on 
oikeus maksuttomaan opetukseen. Oppivelvollisuuslain 21§ mukaan 
oppivelvollinen on oikeutettu matkakorvaukseen, jos hän saa 
majoituskorvausta. Tällöin matkakorvauksena korvataan 
oppivelvollisen kodin ja opiskeluaikaisen asunnon välisistä matkoista 
aiheutuvat kustannukset viikonloppujen ja lomien yhteydessä.  
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. 
 
Opiskelija on oikeutettu 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; 
2) hän opiskelee sellaisessa edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, joka sijaitsee lähinnä 
oppivelvollisen kotia tai jonne muutoin joukkoliikennettä tai muuta 
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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. 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. 
 
Koulumatkatukilaissa 30.12.2020/1223 §3 on määritelty että, lukion 
opiskelijoilla on oikeus koulumatkatukeen koulumatkoille kun 
• yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen 
on vähintään 10km 
• koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa 
Opiskelija maksaa itse matkastaan aina vähintään 43 euroa 
kuukaudessa. Koulumatkatuki 
myönnetään pääsääntöisesti julkisen liikenteen käytöstä 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille 
oikeudesta saada koulumatkatukea, tarkistaa hakemuksessa ja 
ostotodistuksessa annetut tiedot sekä toimittaa hakemukset Kelan 
paikallistoimistoon. Koulumatkatukea haetaan 
Kansaneläkelaitokselta. Hakemus jätetään Kansaneläkelaitokselle. 
Hakemuksen voi jättää myös asianomaiseen oppilaitokseen 
Kansaneläkelaitokselle toimitettavaksi (Koulumatkatukilaki 
7.5.2004/346 §6) 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää  
1) pitää voimassa 20.02.2020 § 11 päätöksen, jossa 
yhteishuoltajuudessa koulukuljetus perustelluista syistä muualta kuin 
lapsen väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta järjestetään 
maksutta siinä tapauksessa, että reitti ajetaan muutoinkin ja se ei 
aiheuta lisäkustannuksia. Jos kuljetus olemassa olevien kyytien 
puitteissa ei ole mahdollinen, huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta 
2) että maksuton koulukuljetus järjestetään esiopetuksen ja 
perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaalle, jonka koulumatka on 
yli 3 km  
3) että maksuton koulukuljetus järjestetään vuosiluokkien 4-9 
oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km  
4) että maksuton koulukuljetus järjestetään esi-, perus- tai 
lisäopetuksen oppilaalle, mikäli koulumatka osoittautuu liian 
vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi vaikka koulumatka ei olisi yli 
3km/5 km. 
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5) kuljetuksen piirissä olevan oppilaan koulukuljetus järjestetään 
siten, että esiopetuksen tai vuosiluokkien 1-6 oppilaan yhden 
suuntainen kävelymatka pysäkille on enintään 1 km ja muilla 
oppilailla enintään 3km 
6) jos peruskoulun oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, vastaa 
huoltaja oppilaan kuljetuksesta siltä osin kuin se ylittää matkan 
lähikouluun 
7) lukiossa opiskeleville ei järjestetä erikseen kuljetuksia kodin tai 
opiskeluasunnon ja lukion välille 
8) lukiossa opiskeleva voidaan ottaa koulukuljetukseen yhdessä 
peruskoululaisten kanssa, mikäli matka kodin ja koulun välillä on yli 
5 km. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Varojen siirto nuorisovaltuustolta uimahallille 
 
87/02.02/2021 
 
Sivltk 17.11.2022 § 127  

Uimahallille vuodelle 2022 varattu budjetti on ylittymässä. Yhtenä 
syynä tähän on lauantain aukioloajat, jotka oli tarkoitus kattaa 
vapaa-aikatoimessa sisäisesti. Nuorisovaltuuston budjetti on 
alittumassa, sillä nuorisovaltuustolla on käynnissä kehittämishanke 
Nuorat mielde!, jonka varoja on käytetty nuorisovaltuuston 
toimintaan vuonna 2022. 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Uimahallille siirretään nuorisovaltuustolta varoja 5000 euroa. 
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää antaa sivistysjohtaja-rehtorille oikeudet 
tehdä sivistystoimen talousarvion sisällä tilikohtaiset siirrot siten, että 
sivistystoimen yksiköiden ylitykset katetaan muista sivistystoimen 
yksiköistä säilyneistä rahoista. 
 
Päätös: 
 
Päätös esittelijän ehdotuksen mukaan. 
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Nuorgamin koulun lisämääräraha 
 
87/02.02/2021 
 
Sivltk 17.11.2022 § 128  

Nuorgamin koulun talousarviossa 2022 on 7.11 käytetty 260 045€ eli 
81,1% suunnitellusta. Laskelmien mukaan talousarvio tulee 
ylittymään noin 2000€-6000€. Yhtenä syynä talousarvion 
ylittymiseen on se, että Nuorgamin koululle on tuloja noin 10 000€ 
vähemmän kuin on arvioitu. Lisäksi koululle on palkattu lain 
velvoittamana yksi osa-aikainen työntekijä enemmän kuin mitä 
alkuperäisessä talousarviossa on laskettu. 
  
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että Nuorgamin koululle myönnetään vuodelle 2022 
lisämääräraha enintään 6000€. 
 
Esittelijän muutosehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää antaa sivistysjohtaja-rehtorille oikeudet 
tehdä sivistystoimen talousarvion sisällä tilikohtaiset siirrot siten, että 
sivistystoimen yksiköiden ylitykset katetaan muista sivistystoimen 
yksiköistä säilyneistä rahoista. 
 
Päätös: 
 
Päätös esittelijän muutosehdotuksen mukaan. 
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Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 112-116,123,127-128 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 111,117-122,124-126 
  
  
 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 
 111,117-122,124-126 
  
  
 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. 
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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
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 

 


