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Sivistyslautakunnan kokous 
 
Aika  Torstaina 25.4.2019 klo 18.07–19.30 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Petri Sinikumpu puheenjohtaja 
  Aki Jauhojärvi jäsen 
  Johanna Jäntti jäsen, pöytäkirjanpitäjä (44 §) 
  Emma Lehtonen jäsen 
  Markku Rauhala ” 
     
  Pirkko M. Rauhala kunnanhallituksen edustaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja 
 Merikki Lappi  sivistystoimenjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 
   (42–43 §, 45–54 §) 
 
Poissa Mikael Heikkilä varapuheenjohtaja 
  Katriina Sieppi jäsen 

Anne-Mari Keimiöniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Heikki Pöyskö kunnanhallituksen edustaja 

 Sini-Maaria Sieppi nuorisovaltuuston edustaja 
 
  
Laillisuus ja päätös-  
valtaisuus todettiin (42 §) 
 
 
Asiat 42–54 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Petri Sinikumpu Johanna Jäntti Merikki Lappi 
ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 
   (44 §)  (42–43 §, 45–54 §) 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 26.4.2019, sivistystoimisto 
 
  
 
 Aki Jauhojärvi  Emma Lehtonen  
 
Pöytäkirja on ollut Kunnanvirasto, sivistystoimisto 29.4 klo 12.00–15.30 
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille 29.4.2019. 
 
  
 
  

Merikki Lappi 
pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista     

 

 

42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

43 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

44 § Henkilöstöasia (ei julkinen) 

45 § Sivistystoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1.-31.3.2019 

46 § Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

47 § Luokanopettaja Emilia Koramon irtisanoutuminen 

 
48 § Luokanopettaja Maija-Liisa Alatalon irtisanoutuminen 
 
49 § Varhaiskasvatuksen opettaja Anna Hyökyn irtisanoutuminen 

50 § Yhtenäiskoulun pisteitysjärjestelmä 

51 § Koulukyytianomus/Kerässiepintie 

52 § Muut asiat 

53 § Seuraava kokous 

54 § Kokouksen päättäminen 
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42 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 

tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 

kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-

massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 

koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-

mielimissä (90 §). 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-

heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-

dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään ko-

kouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että 

esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 

muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä ta-

valla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla, kunnanhallituksen puheenjoh-

tajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. (Hallin-

tosääntö 93 §)  

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-

tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 

asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-

lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 

Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-

kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).  

Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan 

verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 11.4.2019 ja esityslista 18.4.2019 sähköisesti.  

Pj.  Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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43 § 

Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

 Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-

peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-

tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-

taan toimielimen päättämällä tavalla. 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös 

sähköisesti. 

Päätös Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aki Jauhojärven ja Emma Lehto-

sen 
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45 § 

Sivistystoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1.-31.3.2019 

 

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutuma-

raportti ajalta 1.1.-31.3.2019 on esityslistan oheismateriaalina. 

Osaston talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 

15.4.2019 tilanteen mukaan: 

Toimintamenot 

Kokonaistilanne  22,3 %  1 051 994 € 
Sivistystoimen hallinto 22,9 % 24 029 € 
Varhaiskasvatus 22,5 % 236 306 € 
Perusopetus  23,2 % 578 886 € 
Toisen asteen koulutus 25,4 % 121 356 € 
Kansalaisopisto 33,3 % 35 322 € 
Kulttuuritoimi  15,2 % 3 318 € 
Kirjasto  27,9 % 85 580 € 
Nuorisotoimi  16,2 % 27 132 € 
Liikuntatoimi  33,9% 80 376 € 
 
Pääsääntöisesti toteutuma on ensimmäisen kvartaalin osalta lähellä neljän-

nestä. Seuraavassa esitetään joitakin luvuissa havaittavia tai tulokseen vai-

kuttavia asioita. ICT-palveluiden kustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta. 

Sijaiskulut ovat olleet alkuvuodesta merkittävät kaikilla kouluasteilla. Kansa-

laisopiston kevätkausi sijoittuu suurimmaksi osaksi ensimmäiseen vuosinel-

jännekseen. Kulttuuritoimen avustuksien hakuaika on kesken. Nuorisotoi-

men osalta kesätyöntekijöiden palkkakustannukset ja muut kesäajan kulut 

ovat toteutumatta. Kirjastotoimen ja nuorisotoimen yhteinen uusi työntekijä 

aloitti vasta aivan tarkastelujakson lopussa. Alkuvuoteen keskittyy jonkin 

verran kertaluontoisia tai muuten kuin kuukausittain toteutuvia maksuja, ku-

ten jäsen- ja vakuutusmaksuja. Vastaavasti on eriä, jotka tulevat maksuun 

myöhemmin.  

Ehdotus Sivistystoimenjohtaja  

 Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion toteutumaraportin ja toimintakat-

 sauksen ajalta 1.1.-31.3.2019. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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46 § 

Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

  

Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten vi-

ranhaltijoiden päätökset: 

 

Sivistystoimenjohtajan päätökset ajalla 23.2.–18.4.2019. 

  

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em. viranhaltijapäätökset. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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47 §  

Luokanopettaja Emilia Koramon irtisanoutuminen 

 

Emilia Koramo irtisanoutuu 19.3.2019 päivätyllä kirjeellään luokanopettajan 

virasta 1.8.2019 alkaen. 

Hallintosäännön 34 § 2. momentin mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuh-

teen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saa-

tetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Emilia Koramon irtisanoutumisen luo-

kanopettajan virasta 1.8.2019 alkaen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 

 

  



Muonion kunta   Esityslista/  4/2019     59 
Sivistyslautakunta   Pöytäkirja 
 
    25.4.2019 
 
 
 

   

48 §  
Luokanopettaja Maija-Liisa Alatalon irtisanoutuminen 
 

Maija-Liisa Alatalo irtisanoutuu 22.3.2019 päivätyllä kirjeellään luokanopet-

tajan virasta 31.7.2019. 

Hallintosäännön 34 § 2. momentin mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuh-

teen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saa-

tetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

  Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Maija-Liisa Alatalon irtisanoutumisen 

  luokanopettajan virasta 31.7.2019. 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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49 §  
Varhaiskasvatuksen opettaja Anna Hyökyn irtisanoutuminen 

 
 Anna Hyöky irtisanoutuu 10.4.2019 päivätyllä kirjeellään varhaiskasvatuk-

sen opettajan virasta 1.8.2019 alkaen. 

 

 Hallintosäännön 34 § 2. momentin mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuh-

teen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saa-

tetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

 
Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Anna Hyökyn irtisanoutumisen var-

haiskasvatuksen opettajan virasta 1.8.2019 alkaen. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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50 § 

Yhtenäiskoulun pisteitysjärjestelmä 

Hekla Muotka ja Eveliina Pääkkölä ovat lähestyneet sivistystoimea ja sivis-

tyslautakuntaa 7.2.2019 palautteellaan yhtenäiskoulussa käytössä olevasta 

sääntörikkomusten pisteitysjärjestelmästä. Koulu on vastannut kritiikkiin 

5.4.2019. Molemmat kirjeet ovat kokousaineiston oheismateriaalina. 

 Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

  Lautakunta merkitsee palautteen ja sen vastineen tiedoksi. Järjestelmää 

  kehitetään vastineessa esitettyyn suuntaan. 

Päätös Lautakunta merkitsee palautteen ja sen vastineen tiedoksi. Järjestelmää 

kehitetään vastineessa esitettyyn suuntaan. Seuraavilla evästyksillä: Wil-

man käyttölinjauksia on syytä tarkentaa. Koetaan tarvetta suurempaan 

vuorovaikutukseen vanhempien ja opettajien välillä, erityisesti luokkakoh-

taiset vanhempainillat.  
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51 § 

Koulukyytianomus/Kerässiepintie 

 Koulumatkoista ja kuljetuksesta säännellään Perusopetuslain 32 §:ssä. 

Sääntelyn lisäksi Muonion kunnassa noudatetaan kunnan osoittamaa lähi-

koulua käyvien oppilaiden osalta seuraavia kuljetusten periaatteita: Oikeus 

maksuttomaan kuljetukseen on esiopetuksen oppilaalla, jonka matka kotoa 

esiopetuksen toimipaikkaan on yli kolme kilometriä, 1.-6. luokan oppilaalla, 

jonka matka kotoa koululle on yli kolme kilometriä ja 7.-9. luokan oppilaalla, 

jonka matka kotoa koululle on yli viisi kilometriä. Oikeus kuljetukseen voi 

syntyä myös, mikäli koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioiden 

muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Vaaralliset liikenne-

väylät määritellään yhteistyössä teknisen osaston edustajien ja muiden asi-

antuntijoiden kanssa. 

 Kunnan hallintosäännön 14 § mukaan sivistyslautakunta päättää oppilai-

den kuljetusten periaatteista. 

Katja Keskitalo ja Kalle Muotka vaativat 14.3.2019 saapuneella anomuksel-

laan pysyvää koulukyytiä lapsilleen Waltterille, kolmannen luokan oppilas, 

ja Iidalle, ensimmäisen luokan oppilas, koulumatkan vaarallisuuden takia. 

Oppilaat asuvat osoitteessa Kerässiepintie 140, mistä koulumatkaa kertyy 

alle kolme kilometriä, mutta oppilaiden täytyy ylittää valtatie 21. 

Sivistyslautakunta on kokouksissaan 4.4.2017 § 37 ja 3.5.2017 § 45 käsitel-

lyt Katja Keskitalon ja Kalle Muotkan koulukyytianomusta lapsilleen. Lauta-

kunta on myöntänyt koulukuljetusoikeuden lukuvuosille 2017-2019. 

Tekninen toimi on 26.4.2017 toimittanut lausunnon, jonka mukaan tekninen 

osasto pitää valtatie 21:n ylitystä jo sinällään vaarallisena. Kerässiepintien 

kohdalla ylityksen vaarallisuutta lisää erityisesti Kerässiepintien liittymän 

kautta kulkeva liikenne Nesteen kylmäasemalle ja Lapecon aluekeräyspis-

teelle. 

Koska anomus perustuu reitin yleiseen vaarallisuuteen ja koulutuksen jär-

jestämisen periaatteissa on tehty ero 0.-6. luokan oppilaiden ja 7.-9. luokan 

oppilaiden välille, koulukuljetusoikeuden myöntäminen 0.-6. luokan oppi-

laille Kerässiepintieltä on turvallisuusnäkökohdat huomioiden perusteltua 

koulumatkan pituudesta riippumatta, 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Lautakunta myöntää koulukuljetusoikeuden Kerässiepintieltä tuleville oppi-

laille vuosiluokille 0-6.  

Päätös Lautakunta myöntää koulukuljetusoikeuden Kerässiepintien VT 21:n ja Ke-

rässiepin kylän väliseltä osuudelta tuleville oppilaille vuosiluokille 0-6. 
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52 §  

Muut asiat   Muita asioita ei ollut. 

 

 

53 §  

Seuraava kokous 

 

  Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Seuraava kokous on 8.5.2019 klo 18. Sitä seuraava kokous on 

22.5.2019. 

 

  Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 

 

 

54 § 

Kokouksen päättäminen 

   

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30. 

    

   Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä nro 13. 



 

   

MUONION KUNTA   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA  

Sivistyslautakunta   VALITUSOSOITUS  

 
    Kokouspäivämäärä Liite 13 

    25.4.2019 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät 42–50, 52-54 §:t  

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 § 1.mom.mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 
 Pykälä   51 § 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät ja valituskiellon perusteet - 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:  
 

 Pykälä    51 § 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja faksi ja sähkö-

postiosoite: 
 

 Muonion sivistyslautakunta 

 Puthaanrannantie 15,  99300 Muonio  

 faksi (016) 532 774, sähköposti sivistys.tsto@muonio.fi 

 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa  

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 

jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saa-

neen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 

 

VALITUSOSOITUS  

 

Valitusviranomainen ja –aika 

 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta  

 annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- 

 sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal- 

 lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  

  



 

   

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 

3) päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax: 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Isokatu 4, 90100 Oulu 

 PL 189,  90101 Oulu 

 fax 029 56 42841, sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-

teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät:    valitusaika 30 päivää 

  

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta 

lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-

luttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 

asetettu yleisesti nähtäväksi. 

 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 
 Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja koti-

kunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-

miehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/vali-

tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit-

taa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäl-

jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaati-

mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 

vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on 

liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 

viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, säh-

köisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 

oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 

Lisätietoja 

 
 Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki  

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa 

  

 


