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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen  Leevi 12:00 - 14:25 Puheenjohtaja  
 Halonen Kai 12:00 - 14:25 Jäsen  
 Valle Liisa 12:00 - 14:25 Jäsen  
 Seurujärvi Pirjo 12:06 - 14:25 Jäsen  
 Holmberg Aslak 12:00 - 14:25 Varajäsen  
 
Poissa Hekkanen Eemeli Varapuheenjohtaja  
 Aikio Elle Jäsen  
 Aikio Esko Jäsen  
 Adamova Anastassia Varajäsen  
 Koistinen  Miia Varajäsen  
 Koskenniemi Mika Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Varajäsen  
 Kontio Oskari  Nuvan edustaja  
 
Muu Tapiola-Länsman Kaisa 12:00 - 14:25 vt. 

Sivistystoimenjohtaja-
rehtori, esittelijä 

 

 Pieski Taina 12:00 - 12:53 Kunnanjohtaja  
 Guttorm Väinö 12:00 - 13:28 Kunnanhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Länsman Vesa 12:06 - 14:25 Kunnanhallituksen 
edustaja 

 

 Arola Laura 13:12 - 13:43 ma. Rehtori  
 Lukkari Maritta 12:00 - 14:25 Pöytäkirjanpitäjä  
 Hakkarainen Ninni  12:00 - 14:25 Tekninen sihteeri  
 Jääskö Neeta  12:00 - 14:25 Tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 Leevi Halonen Maritta Lukkari 
 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 16 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

 
 
Aslak Holmberg  Pirjo Seurujärvi 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 3 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 08.02.2023  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Sivistyslautakunta § 1 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sivltk 01.02.2023 § 1  

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Pirjo Seurujärvi liittyi mukaan pykälän käsittelyn aikana. 
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Sivistyslautakunta § 2 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Sivltk 01.02.2023 § 2  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aslak Holmberg ja Pirjo Seurujärvi. 
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Sivistyslautakunta § 3 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Sivltk 01.02.2023 § 3  

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

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 7 
 
Sivistyslautakunta § 4 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Sivltk 01.02.2023 § 4  

Sivistysjohtaja-rehtorin irtisanoutuminen 
Sivistysjohtaja-rehtorin sijaisuus 
Oppilasennusteet 
Sivistystoimen ateriahinnat v. 2023 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 5 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Sivltk 01.02.2023 § 5  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttaminen sekä virantäyttö 
 
1/01.01.00/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 6  

Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi on irtisanoutunut virastaan 
1.4.2023 alkaen siirtyessään toisen kunnan virkaan. Hän on sitä 
ennen vuosilomilla ja kunnanhallitus on määrännyt sivistysjohtaja-
rehtorin sijaiseksi vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsmanin 
13.1.2023 alkaen siihen asti, kunnes virka on täytetty ja uusi johtaja 
on aloittanut virassa.  
 
Nykyisen sivistysjohtaja-rehtorin virkaan kuuluu sivistystoimen 
johtaminen toimialajohtajana sekä Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen ja kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Kelpoisuusehdot 
määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 986/1998 mukaan. 
  
Utsjoen kunnanvaltuusto on päättänyt sivistystoimen 
organisaatiouudistuksesta 6.5.2021. Päätöksen mukaan 
sivistysjohtaja-rehtorin virasta irrotetaan Karigasniemen ja 
Nuorgamin koulujen rehtorin tehtävät ja sivistystoimeen perustetaan 
uusi rehtorin virka, jonka vastuulla on Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen rehtorin tehtävät. Rehtorin viran kelpoisuusehdot 
määrittelee OVTES. Rehtorin kielitaitovaatimuksena on suomen ja 
saamen kielten taito. Samassa yhteydessä Karigasniemen koulun 
apulaisrehtorin virka lakkautetaan nykyisen viranhaltijat siirtyessä 
Karigasniemen koulun opettajan virkaan 1.8.2023 aiemmin 
hakemallaan tavalla. Nuorgamin koululla säilyy apulaisjohtaja. 
  
Valtuuston päätöksestä (6.5.2021 valitettiin hallinto-oikeuteen. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 1483/2022, 7.11.2022 
mukaan Karigasniemen koulun apulaisrehtorin viran lakkauttamiselle 
ja organisaatiouudistuksen toimeenpanolle tältä osin ei ole esteitä. 
Sivistyslautakunta voi laittaa Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen 
rehtorin viran auki. Virkaan on syytä sisällyttää myös 
kansalaisopiston rehtorin tehtävät, joissa myös edellytetään rehtorin 
kelpoisuutta ja saamen kielen taitoa suomen kielen ohella. 
 
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle kunnalle jää 
edelleen tiettyjä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä tehtäviä sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan tuki. 
Utsjoen kunnassa ei ole vielä vastuutettu näitä tehtäviä millekään 
hallintokunnalle. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtäviä ei 
oltu erikseen resursoitu aiemmassa sosiaali- ja terveystoimessa. On 
pitkälti kunnan itse päätettävissä, millaisin resurssein tehtäviä 
jatkossa hoidetaan ja miten esimerkiksi hankerahoitusta kyseisessä 
toiminnassa hyödynnetään. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Koska sivistysjohtajan virasta jää pois kolme rehtoriutta, on 
luontevaa tarkastella johtajan viran muita vastuita. Kunnan toiminnan 
kannalta on luontevaa liittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvät tehtävät sivistystoimen vastuulle, jonka vastuulla on myös 
kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnot. Asia edellyttää kunnan 
hallintosäännön päivitystä tehtävälisäyksen osalta. Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät sopivat luontevasti 
sivistysjohtajan johtovastuulle kuten monissa kunnissa on päätetty 
tehdä. 
 
Samalla on mahdollista arvioida, miten tässä tilanteessa 
kuntatyönantajan henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämistehtävät 
on mahdollista hoitaa, kun virkaresurssit ovat niukat kunnan 
vaikeasta taloustilanteesta johtuen, mutta henkilöstön ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen on jo vuosien ajan nähty kunnassa 
akuuttina kehittämiskohteena. Tästä syystä kunnanjohtaja esittää 
kunnanhallitukselle, että uusi sivistysjohtaja, jonka virkanimike 
esitetään muutettavaksi hyvinvointijohtajaksi, vastaa myös 
henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kunnanjohtajan 
tukena. 
 
Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle: 
 
1. Esitetään sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen muuttamista 
hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla on kunnan sivistystoimen sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointijohtaja 
vastaa myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Kunta 
voi päättää viran kelpoisuusehdoista. Hyvinvointijohtajan virka on 
tarkoitus laittaa auki helmikuussa kunnanhallituksen ja valtuuston 
päätösten jälkeen. 
 
2. Kunnan hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset 
sivistystoimen vastuualueeseen: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen 
- Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Asian valmisteli kunnanjohtaja Taina Pieski ja vt. sivistysjohtaja-
rehtori Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan laatiman 
valmistelun ja päätösehdotuksen. 
 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitusta ja valtuustoa 
sisällyttämään kansalaisopiston rehtorin tehtävät perustettavaan 
Karigasniemen ja Nuorgamin koulun rehtorin tehtäviin, koska tältä 
osin viran toimenkuva ei vastaa valtuuston hyväksymää uutta 
sivistystoimen organisaatiorakennetta. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 12 
 
Sivistyslautakunta § 7 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen rehtorin sijaisuus keväällä 2023 
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 01.02.2023 § 7  

Virpi Veskoniemi on irtisanoutunut sivistysjohtaja-rehtorin virasta 
1.4.2023 alkaen. Vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman toimii 
vt. sivistysjohtaja-rehtorin sijaisena 13.1.2023 alkaen siihen asti, 
kunnes uusi sivistysjohtaja on nimetty ja hän aloittaa työssään. 
Sivistysjohtaja-rehtori on toiminut Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen sekä kansalaisopiston rehtorina. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja rehtori Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
1. Sivistyslautakunta määrää Utsjokisuun koulun ja Utsjoen 
saamelaislukion rehtori Laura Arolan hänen suostumuksellaan 
Nuorgamin koulun rehtoriksi 31.7.2023 asti. Sivistysjohtaja päättää 
Arolalle maksettavasta palkanlisästä OVTES:n mukaisesti 
sijaisuuden ajalta kuultuaan kunnan palkka-asiamiestä. 
 
2. Sivistyslautakunta määrää Karigasniemen apulaisrehtori Pirjo 
Länsmanin hänen suostumuksellaan Karigasniemen koulun 
rehtoriksi 31.7.2023 asti. Länsmanille maksetaan peruskoulun 
rehtorin palkan mukainen 7 % palkanlisä (apulaisrehtorin virassa 
palkka on 7 % alempi kuin vastaavassa rehtorin virassa) ja hänen 
opetusvelvollisuuttansa vähennetään OVTES:n mukaisesti 
vastaamaan rehtorin opetusvelvollisuutta. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 8 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Virkavapaa-anomus 
 
2/01.01.00/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 8  

Karigasniemen koulun erityisopettaja Sanna Sadinmäki pyytää 
15.12.2022 lähetetyllä sähköpostilla virkavapaata 10.8.2023 - 
1.6.2024. Virkavapaan perusteluna ovat pohjoissaamen opintojen 
(60 op) suorittaminen Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää myöntää Sanna Sadinmäelle palkattoman 
virkavapaan ajalle 10.8.2023 - 1.6.2024. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 9 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimen virat ja toimet 2023 
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 01.02.2023 § 9  

Seuraaville viroille ja toimille on pyydetty täyttölupa: 
 
Vakinaisesti täytettävät opettajien virat 1.8.2023 alkaen 
 
1. Karigasniemen koulun saamenkielisen opetuksen luokanopettajan 
virka, tehtävään kuuluu kovien käsitöiden ja ruotsin kielen opetus. 
2. Nuorgamin koulun suomenkielisen opetuksen luokanopettajan 
virka. 
 
Määräaikaisesti täytettävät opettajien virat 
 
1. Erityisopettajan viransijaisuus 10.8.2023 - 1.6.2024. 
2. Karigasniemen koulun suomen- ja saamenkielisen opetuksen 
päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2023-31.7.2024. 
3. Nuorgamin koulun kielikylpyopetuksen luokanopettajan virka 
1.8.2023 - 31.7.2024. 
 
Toimet 
 
1. Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja 70 % kouluvuoden 
ajaksi. 
2. Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja 70 % kouluvuoden 
ajaksi. 
 
Lisäksi tarvittaessa haetaan lupa täyttää seuraavat virat: 
 
1. Karigasniemen koulun kielikylpyopetuksen luokanopettajan virka 
1.8.2023 - 31.7.2024 
2. Karigasniemen koulun saamenkielinen luokanopettajan virka esi- 
ja alkuopetus 1.8.2023 - 31.7.2024 
3. Karigasniemen koulun suomenkielisen opetuksen päätoiminen 
tuntiopettaja 1.8.2023 - 31.7.2024. 
4. Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun matemaattisten aineiden 
lehtorin viransijaisuus 1.8.2023 - 31.7.2024 
5. Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virka 
1.8.2023 - 31.7.2024. 
6. Utsjokisuun koulun saamenkielisen opetuksen luokanopettajan 
viransijaisuus 1.8.2023 - 31.7.2024. 
7. Nuorgamin koulun sivutoiminen tuntiopettaja 1.8.2023 - 
31.7.2024. 
8. Utsjokisuun koulun perusopetuksen ja lukion päätoimisen 
tuntiopettajan virka 1.8.2023 - 31.7.2024. 
 
Asian valmisteli vt. sivistysjohtaja-rehtori Kaisa Tapiola-Länsman. 
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Sivistyslautakunta § 9 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että virat ja toimet, joihin täyttölupa 
myönnetään, julistetaan haettavaksi helmikuussa 2023. 
 
2. Tarvittaessa täytettäviin virkoihin haetaan täyttölupa ja ne 
julistetaan haettaviksi sitä mukaan, kun niiden täyttö katsotaan 
tarpeelliseksi. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. Lautakunta päätti lisätä 8.Utsjokisuun 
koulun perusopetuksen ja lukion päätoimisen tuntiopettajan viran 
haettavaksi tarvittaessa 1.8.2023 - 31.7.2024. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 16 
 
Sivistyslautakunta § 10 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka 1.8.2023 
alkaen 
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 01.02.2023 § 10  

Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorin virka (Kuntarekry hakunro 488784) 1.8.2022 alkaen on ollut 
avoimessa haussa Kuntarekryn, työvoimahallinnon sekä kunnan 
nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi 18.1.2023. 
Hakijoita oli 6, joista 5 kelpoista haastateltiin. 
 
Asian valmisteli Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtori Laura 
Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorin virkaan 1.8.2023 alkaen valitaan  
1) Anna Jäntti. Haastattelun perusteella Jäntti on virkaan soveltuvin. 
Jäntillä on historian ja yhteiskuntaopin lisäksi kelpoisuus psykologian 
ja elämänkatsomustiedon opettamiseen, mistä on suuri etu pienissä 
oppilaitoksissa sekä kokemusta sekä perusopetuksesta että lukiosta. 
Jäntti on aloittanut saamen kielen opinnot syksyllä 2022. 
  
Varalle valitaan  
2) Esa Myyryläinen ja  
3) Ukko Kilpinen, joilla molemmilla pitkä työkokemus.  
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 11 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjokisuun koulun suomenkielinen luokanopettajan virka 1.8.2023 alkaen 
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 01.02.2023 § 11  

Utsjokisuun koulun suomenkielinen luokanopettajan virka 
(Kuntarekry hakunro 488778) 1.8.2022 alkaen on ollut avoimessa 
haussa Kuntarekryn, työvoimahallinnon sekä kunnan nettisivuilla ja 
kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi 18.1.2023. Hakijoita oli 7, 
joista 5 kelpoista haastateltiin. 
 
Asian valmisteli Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtori Laura 
Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Utsjokisuun koulun suomenkielisen luokanopettajan virkaan 
1.8.2023 alkaen valitaan  
1) Leevi Autto. Hänellä on vaadittava kelpoisuus ja kokemusta 
yhdysluokan opettamisesta. Hänen soveltuvuuteensa virkana 
vaikuttavat myös syksyllä 2022 aloitetut saamen kielen opinnot. 
Autton erikoistumisala on liikunta ja lisäksi hän voi opettaa teknisiä 
käsitöitä; näissä aineissa ei Utsjokisuussa ole kelpoista opettajaa. 
 
Varalle valitaan  
2) Lasse Nihtinen. Nihtisellä on luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi 
erityisluokanopettajan kelpoisuus sekä normaalikoulun ohjaavan 
opettajan kokemusta.  
3) Reijo Oksala, jolla on pitkä kokemus opettajana ja alakoulun 
rehtorina. 
 
Päätös: 
 
Päätös kokouksessa annetun ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 12 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lukion ja perusopetuksen uskonnon ja psykologian lehtorin virka 1.8.2023 alkaen 
 
78/01.01.01/2022 
 
Sivltk 01.02.2023 § 12  

Lukion ja perusopetuksen uskonnon ja psykologian lehtorin virka 
(Kuntarekry hakunro 488744) 1.8.2022 alkaen on ollut avoimessa 
haussa Kuntarekryn, työvoimahallinnon sekä kunnan nettisivuilla ja 
kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi 18.1.2023. Hakuaikaa 
jatkettiin 27.1. asti. 
 
Asian valmisteli Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtori Laura 
Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Virkaa haki kolme henkilöä, joilla kenelläkään ei ollut pätevyyttä 
molempiin aineisiin. 
Lukion ja perusopetuksen uskonnon ja psykologian lehtorin viran 
hakua muutetaan niin, että kelpoisuutta vaaditaan uskonnon lisäksi 
yhdessä muussa opetettavassa aineessa (psykologia, filosofia, 
oppilaanohjaus). 
 
Tarkistetaan vaatiiko viran kelpoisuusehtojen muuttaminen 
valtuuston päätöstä. Jos vaatii, sivistyslautakunta ehdottaa 
valtuustolle viran kelpoisuusehtojen muuttamista, niin että virassa 
vaaditaan uskonnon opettajan kelpoisuutta ja yhden seuraavista 
aineista:psykologia, filosofia, oppilaanohjaus. Mikäli ei, virka avataan 
uusilla ehdoilla. 
 
Päätös: 
 
Päätös kokouksessa annetun ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 13 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun turvallisuussuunnitelma 
 
53/12.00/2016 
 
Sivltk 01.02.2023 § 13  

Karigasniemen kouluun on tehty turvallisuussuunnitelma, johon 
sisältyy sekä pelastus- että kriisisuunnitelma. Pelastussuunnitelman 
tarkoituksena on ennaltaehkäisevästi poistaa vaaroja ja suunnitella 
hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpiteitä. 
Turvallisuussuunnitelma on oheismateriaalina. 
 
Asian valmisteli apulaisrehtori Pirjo Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Karigasniemen koulun 
turvallisuussuunnitelman. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 14 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulun työsuunnitelman muutos kevät 2023 
 
74/12.00.01/2020 
 
Sivltk 01.02.2023 § 14  

Karigasniemen koulun työsuunnitelmaan on merkitty 8.luokkalaisten 
Taidetestaajien matka Helsinkiin 8.2.2023. Alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen oppilaat jäävät Helsinkiin 9.2.2023 asti. 
Tällöin he käyvät tutustumassa Eduskuntataloon ja sen toimintaan. 
Lisäksi suunnitelmissa on tehdä opintokäynnillä Heurekassa ja 
LUMA-keskuksessa. 
9.luokan oppilaat tekevät päiväretken Tankavaaran kansainväliseen 
kultamuseoon toukokuun 2023 aikana. Museokäynnin lisäksi 
oppilaat pääsevät tutustumaan kullanhuuhdonnan alkeisiin. 
 
Asian valmisteli apulaisrehtori Pirjo Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Karigasniemen koulun työsuunnitelman 
muutoksen. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 
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Sivistyslautakunta § 15 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kohtaamisilla hyvinvointia 2- Utsjoen koulunuorisotyö -hanke 
 
3/12.05.02/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 15  

Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta 34 000 € avustuksen 
koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi Utsjoelle. Avustuksen 
käyttöaika on 1.1.2023-31.12.2024. Hankkeen omavastuuosuus on 
10 % ja toteutuneita kokonaiskustannuksia tulee olla vähintään 37 
777,78 euroa. Avustuksella voidaan palkata koulunuorisotyöntekijä 
kuntaan noin vuoden ajaksi. Koulunuorisotyöntekijä palkattaisiin 
1.8.2023 alkaen, jolloin hän olisi töissä 2023-2024 lukuvuoden 
loppuun asti sekä kesällä 2024. 
 
Kustannusarvio hankkeelle on 37 778 euroa, kunnan 
omavastuuosuus on 3778 euroa. Vuoden 2023 omavastuuosuus  
1 574 €, voidaan siirtää hankkeelle nuorisotoimen käyttötaloudesta. 
 
 Vuosi 2023  Vuosi 2024 Yhteensä 
 
Tulot 14 167 €  19 833 € 34 000 € 
 
Menot 15 741 €  22 037 € 37 778 € 
 
Netto -1 574 €  -2 204 € -3 778 € 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Kohtaamisilla hyvinvointia 2- 
Utsjoen koulunuorisotyö -hankkeelle valmistelun mukaisesti vuodelle 
2023, 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka, 
 
3. vuoden 2023 osalta hankkeen omavastuuosuus 1574 €, siirretään 
hankkeelle nuorisotoimen käyttötaloudesta, 
 
4. vuoden 2024 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
 
Sivistyslautakunta päättää, että mikäli valtuusto myöntää hankkeelle 
lisämäärärahan, koulunuorisotyöntekijän määräaikainen toimi ajalle 
1.8.2023-31.7.2024 laitetaan avoimeen hakuun valtuuston 
päätöksen jälkeen. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 15 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 Päätös ehdotuksen mukaan. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 23 
 
Sivistyslautakunta § 16 01.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elokuvateatteri Davvenásti 
 
33/12.03.01/2018 
 
Sivltk 01.02.2023 § 16  

Vuoden 2023 aikana elokuvateatterin toiminta järjestellään 
uudelleen. Tarkoituksena on muuttaa laitteisto kevyemmäksi, jolloin 
elokuvatoimintaa voidaan jatkaa pienemmillä kustannuksilla. 
Davvenástin tiloissa voidaan uudelleen järjestelyiden jälkeen 
järjestää myös erilaisia koulutuksia ja muita tapahtumia. Syynä 
uudelleen järjestelyihin on elokuvateatterin toiminnan koordinoinnista 
vastaavan teatterisuunnittelijan irtisanoutuminen toimestaan, 
vähenevät katsojamäärät, tilojen esteellisyys, toimintatukien 
epävarmuus tulevaisuudessa sekä kunnan taloustilanne. 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että elokuvateatterin nykyinen laitteisto 
myydään tarjousten perusteella ja kevyempi laitteisto siirretään 
elokuvateatteriin vapaa-aikakeskuksesta. 
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta päättää, että elokuvateatterin nykyinen laitteisto 
myydään tarjousten perusteella ja mikäli vapaa-aikakeskuksesta ei 
löydy sopivaa laitteistoa pyritään myyntitulolla hankkimaan tilaan 
sopiva laadukas laitteisto. 
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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 
 2-6, 9, 15 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 1, 7-8, 10-14, 16 
  
  
 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 
 1, 7-8, 10-14, 16 
  
  
 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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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 

 


