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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta    
 
 
Aika 13.12.2022 klo 12:00 - 12:51 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen  Leevi 12:00 - 12:51 Puheenjohtaja  
 Hekkanen Eemeli 12:00 - 12:51 Varapuheenjohtaja  
 Valle Liisa 12:00 - 12:51 Jäsen  
 Aikio Elle 12:00 - 12:51 Jäsen  
 Koskenniemi Mika 12:00 - 12:51 Varajäsen  
 Guttorm Urho 12:00 - 12:51 Varajäsen  
 
Poissa Halonen Kai Jäsen  
 Seurujärvi Pirjo Jäsen  
 Aikio Esko Jäsen  
 Adamova Anastassia Varajäsen  
 Koistinen  Miia Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Holmberg Aslak Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Pieski Taina Kunnanjohtaja  
 Tapiola-Länsman Kaisa Vapaa-aikasihteeri  
 Kontio Oskari  Nuvan edustaja  
 
Muu Veskoniemi Virpi 12:00 - 12:51 Rehtori-

sivistystoimenjohtaja, 
esittelijä 

 

 Guttorm Väinö 12:00 - 12:51 Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

 

 Länsman Vesa 12:02 - 12:51 Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 Aikio Leena 12:00 - 12:51 Tulkki  
 Lukkari Maritta 12:00 - 12:51 Pöytäkirjanpitäjä  
 Hakkarainen Ninni  12:00 - 12:51 sihteeri  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Leevi Halonen Maritta Lukkari 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

129 - 140 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

 
 
 
 
Eemeli Hekkanen  Liisa Valle 

 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2022 3 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

 20.12.2022  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Sivistyslautakunta § 129 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 13.12.2022 § 129  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Sivistyslautakunta § 130 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 13.12.2022 § 130  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Valittiin Hekkanen Eemeli ja Valle Liisa. 
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Sivistyslautakunta § 131 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 13.12.2022 § 131  

Ehdotus:  
 
Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioi-
den käsittelyjärjestyksen.  
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen.  
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Sivistyslautakunta § 132 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 13.12.2022 § 132  

Opetushallitus valtionosuudet 2023 
 
Päätös: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 133 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 13.12.2022 § 133  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 134 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysosaston virkojen täyttäminen  
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 134  

Sivistyslautakunta päättää opettajien virkojen täyttämisestä. Palkka-
asiamieheltä on pyydetty ja saatu täyttölupa alla oleviin virkoihin. 
Näihin on varattu määräraha vuoden 2023 talousarviossa.   
 
Vakinaisesti täytettävät opettajien virat 1.8.2023 alkaen   
 
Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virka    
 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin 
opettajan virka   
 
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun uskonnon ja psykologian 
opettajan virka  
 
   
 
Vakinaisesti täytettävät rehtorin virat 1.8.2023 alkaen   
 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka  
 
  
 
Asian valmisteli ma. rehtori Laura Arola ja sivistysjohtaja-rehtori Virpi 
Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää laittaa avoimeen hakuun seuraavat virat:  
 
Vakinaisesti täytettävät opettajien virat 1.8.2023 alkaen   
 
Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virka    
 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin 
opettajan virka   
 
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun uskonnon ja psykologian 
opettajan virka   
 
Vakinaisesti täytettävät rehtorin virat 1.8.2023 alkaen   
 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin virka  
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 134 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 135 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunnan kokoukset kevät 2023 
 
79/00.02.04/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 135  

Sivistyslautakunta on päättänyt syksyn 2022 kokouksistaan, mutta 
keväälle 2023 ei ole vielä määritelty kokouspäiviä. Tässä vaiheessa 
ei vielä ole tiedossa kunnanhallituksen tai valtuuston kokousaikoja.  
 
Kokouspäivät voisivat olla seuraavat:  
 
ke 8.2.2023  
 
ti 7.3.2023  
 
to 13.4.2023  
 
ti 23.5.2023  
 
Asianvalmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että kevään kokouspäivät ovat 
seuraavat:  
 
ke 8.2.2023  
 
ti 7.3.2023  
 
to 13.4.2023  
 
ti 23.5.2023  
 
Muutos ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että kevään kokouspäivät ovat 
seuraavat:  
 
ke 1.2.2023  
 
ti 28.2.2023  
 
to 13.4.2023  
 
ti 23.5.2023  
 
Päätös: 
 
Päätös muutosehdotuksen mukaan.  
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Sivistyslautakunta § 135 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Sivistyslautakunta § 136 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuraattorin sijaisuus  
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 136  

Koulujen kuraattori siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueen työntekijäksi. 
Virassa oleva kuraattori on hakenut virka-vapaata 11.2.2023-
31.5.2024, joten sijaisuus on laitettu avoimeen hakuun tuolle ajalle. 
Kuraattorin tehtävä on avoimessa haussa 8.12.2023 asti 
kuntarekryn, työvoimahallinnon sekä kunnan nettisivuilla. Kaikilla 
kunnan kouluilla on tarve kuraattorin palveluille ja on tärkeää, että 
kuraattorin palvelut järjestetään koulupäivän aikana. Kuraattorin 
palveluiden helppo saatavuus madaltaa lasten ja nuorten kynnystä 
ottaa yhteyttä ja hakea apua. Sivistyslautakunta voi päättää 
kuraattorin valinnasta vuoden 2022 aikana, mutta sen jälkeen 
päätösvalta siirtyy hyvinvointialueelle.   
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus annetaan kokouksessa  
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Virkaa haki Heidi Mäkilä, Marianne Bonn ja Karoliina Öhberg. 
Ehdotetaan virkaan valittavaksi Heidi Mäkilä. 
 
Päätös: 
 
Virkaan valitaan Heidi Mäkilä. 
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Sivistyslautakunta § 137 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kirjastoauton omistajakuntien edustus  
 
70/12.03.02/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 137  

Sivistyslautakunta päätti kokouksessa 17.11.2022 §121 liittyä 
kirjastoautotoiminnan omistajaksi vuoden 2023 alusta yhdessä 
Nessebyn ja Tanan kuntien kanssa. Kirjastoautotoiminnasta 
laaditussa yhteistyösopimuksessa (Tenon/Uuniemen/Utsjoen 
Kirjastoauto – Tenon, Utsjoen ja Uuniemen kuntien sopimus) §5 
mainitaan, että omistajakuntien tulee valita edustajat 
kirjastoautotoimintaa käsitteleviin kokouksiin. Kokouksia on 
vähintään kerran vuodessa, ja niissä käsitellään asioita, jotka liittyvät 
kirjastoauton toimintaan.    
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
1. Utsjoen kunnan kirjastoautotoiminnan yhteistyön pysyviksi 
edustajiksi nimetään sivistysjohtaja-rehtori sekä kirjastotoimen 
johtaja. 
 
2. edellisten lisäksi Utsjoen kunnan kirjastoautotoiminnan yhteistyön 
vaihtuvaksi edustajaksi nimetään sivistyslautakunnan jäsen aina 
toimikaudeksi kerrallaan.  
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta päättää nimetä pysyviksi jäseniksi sivistysjohtaja-
rehtorin ja kirjastotoimen johtajan sekä sivistyslautakunnasta 
kuluvalle toimikaudelle Elle Aikion. 
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Sivistyslautakunta § 138 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun vanhan koulun uudelleen nimeäminen 
 
80/12.04.00/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 138  

Uuden koulun valmistumisen myötä vanhasta koulurakennuksesta 
on käytetty nimitystä Utsjokisuun vanha koulu. Rakennuksen nimi 
tulisi uudistaa, sillä nykyisin rakennuksessa on koulun käytössä 
enää metalli- ja puukäsityöluokat. Vapaa-ajan toimipaikkoja on 
rakennuksessa useita: kirjasto, uimahalli, liikuntasali, kuntosali ja 
nuorisotila. 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjokisuun vanha koulurakennus nimetään uudelleen, uusi nimi on 
Utsjoen vapaa-aikakeskus – Ohcejoga asttuáiggeguovddáš.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 139 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yksityisten liikunta-alan yrittäjien toiminta liikuntatoimen tiloissa 
 
81/12.04.00/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 139  

Utsjoen kunnassa toimii pienyrittäjiä, joiden toimialaan kuuluu mm. 
liikunnanohjaus ja personal trainer palvelut. Utsjoen kunnassa 
sijaitsevat sisäliikuntatilat ovat kaikki kunnan omistamia ja 
ylläpitämiä. 
 
Vapaa-aikatoimen liikuntaneuvontaa tarjoava Liikkuva ja hyvinvoiva 
Utsjoki 2-hanke päättyy vuoden lopussa, jolloin liikuntaneuvonnan 
tarjoaminen kunnassa loppuu. Kuntalaisten liikuntaharrastuksen ja 
terveyden edistämiseksi sekä yksilöliikunnan mahdollisuuksien 
lisäämiseksi liikuntatoimi on saanut ehdotuksen yrittäjältä. 
Ehdotuksessa toivotaan, että liikuntapalveluita tuottaville yrityksille 
voitaisiin erillisellä sopimuksella antaa lupa käyttää kunnan 
sisäliikuntatiloja yksilöohjausten toteuttamiseen. 
 
Yrittäjä olisi vastuussa siitä, että hänellä itsellään ja ohjattavalla 
asiakkaalla on voimassa oleva asiakkuus liikuntatilojen 
käyttämiseksi. Kuntosalijäsenyyden lisäksi erillistä käyttömaksua 
yrittäjiltä ei tilojen käytöstä perittäisi. Yksilöohjauksia ei toteutettaisi 
liikuntatiloissa ryhmien aikana. 
 
Vapaa-aikasihteeri laatisi yrittäjien kanssa sopimuksen ja tarkistaisi 
sopimuksen laatimisen yhteydessä yrittäjän koulutustaustan 
liikunnan ohjauksen pätevyydestä. 
  
Liikuntapalveluita tuottavien yritysten yhteystiedot voidaan julkaista 
kunnan nettisivuilla, jolloin ne ovat helposti palvelua etsivien 
saatavilla. 
 
Mikäli liiketoiminnan harjoittaminen aiheuttaa suurta häiriötä 
kuntosalien muille asiakkaille, niin vapaa-aikatoimi voi peruuttaa 
sopimukset. Toiminta on todennäköisesti pienimuotoista. 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikasihteeri voi tehdä 
sopimuksia liikunta-alan yrittäjien kanssa sisäliikuntatilojen 
maksuttomasta käyttämisestä yksilöohjaukseen. Yrittäjä olisi 
vastuussa siitä, että hänellä itsellään ja ohjattavalla asiakkaalla on 
voimassa oleva asiakkuus liikuntatilojen käyttämiseksi. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 139 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Sivistyslautakunta § 140 13.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen koulujen koulukuljetuskilpailutus  
 
82/12.00.01/2022 
 
Sivltk 13.12.2022 § 140  

Nuorgamin, Utsjokisuun sekä Karigasniemen koulujen 
koulukuljetuksista on tehty yrittäjien kanssa sopimukset keväälle 
2023, joten kaikki kunnan koulukuljetukset täytyy kilpailuttaa kevään 
2023. Syksyllä 2023 koulujen alkaessa koulukuljetusten järjestäjät 
täytyy olla tiedossa ja heidän kanssaan tehty sopimukset. Edellisinä 
vuosina koulukuljetukset on kilpailutettu siten, että jokaiselle koululle 
on erikseen haettu koulukuljetuksen järjestäjää. 
Koulukuljetuspalvelut tulevat ylittämään joko kansallisen 
kynnysarvon tai EU-kynnysarvon, joten ne täytyy kilpailuttaa 
hankintalain edellyttämällä tavalla. Myös ilmasto- ja 
ympäristövaatimukset täytyy ottaa huomioon uusia tarjouspyyntöjä 
laadittaessa.   
  
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi  
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää aloittaa Nuorgamin, Utsjokisuun sekä 
Karigasniemen koulukuljetuskilpailutuksen vuosille 2023-2025.  
 
Muutos ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää aloittaa Nuorgamin, Utsjokisuun sekä 
Karigasniemen koulukuljetuskilpailutuksen lukuvuodelle 2023-2024. 
 
Päätös: 
 
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 
 130-135, 137-140 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 129, 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 
 129, 136 
  
  
 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 

 


