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Sivistyslautakunnan kokous 
 
Aika  Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.05–19.37 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Petri Sinikumpu puheenjohtaja 
  Mikael Heikkilä varapuheenjohtaja 
  Aki Jauhojärvi jäsen (69–82 §) 
  Johanna Jäntti jäsen 
  Markku Rauhala ”   
   

Anne-Mari Keimiöniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Merikki Lappi  sivistystoimenjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 
  
Poissa  Emma Lehtonen jäsen 
  Katriina Sieppi jäsen 
  Heikki Pöyskö kunnanhallituksen edustaja 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja 
  Sini-Maaria Sieppi nuorisovaltuuston edustaja 
 
  
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (66 §) 
 
 
Asiat 66–82 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Petri Sinikumpu  Merikki Lappi 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 28.5.2019, sivistystoimisto 
 
    
 Mikael Heikkilä  Markku Rauhala 
 
Pöytäkirja on ollut Kunnanvirasto, sivistystoimisto 29.5 klo 12.00–15.30 
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille 29.5.2019. 
 
  
 
  

Merikki Lappi 
pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

 

66 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

67 §   Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

68 §   Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

69 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 1 

70 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 2 

71 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 3 

72 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 4 

73 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 5 

74 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 6 

75 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 7 

76 §   Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 8 

77 §   Lukion vt. rehtorin palkka 

78 §   Yhtenäiskoulun teknisen työn luokan koneiden uusiminen 

79 §   Koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttäminen ajalle 7.8.2019–30.5.2020 

80 §   Muut asiat 

81 §   Seuraava kokous 

82 §   Kokouksen päättäminen 
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66 §    

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 15.5.2019 ja esityslista 17.5.2019 sähköisesti.  

 

Pj.  Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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67 §    

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.  

 

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan poikkeuksellisesti tiistaina 

28.5.2019. 

 

Päätös Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mkael Heikkilän ja Markku Rauha-

 lan. 
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68 §    

Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

  

Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten vi-

ranhaltijoiden päätökset: 

 

Sivistystoimenjohtajan päätökset ajalla 4.5.–17.5.2019. 

  

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta merkitsee tiedoksi em. viranhaltijapäätökset. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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69 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 1 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski kolme (3). 
 

Kohde 1 Kerässieppi Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

 Taksi Taneli Roimaa 128 € 3,2 € 

  Villen Pirssi 550 € 2,5 € 

  
Ylläs Express Liikenne Satokan-
gas Oy 

494 € 3,5 € 

 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Lautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskuljetuspal-

velut kohteelle 1 Kerässieppi Taksi Taneli Roimaalta ajalle 1.8.2019–
31.7.2021 hintaan 128 euroa/suunta ja 3,2 euroa/muutoskilometri edellytyk-
sellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot toteutuvat hyväk-
syttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuodella. 

 
Päätös Aki Jauhojärvi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 
 
 Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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70 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 2 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski kolme (3). 
 

Kohde 2 Kajanki Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

 Käsivarren Sähkö Ky 50 € 2,77 € 

  
Yhteenliittymä Taisto Immo-
nen ja Esa Salmi 

45 € 2 € 

  Tunturi-Lapin Ensihoito Oy 45 € 1,6 € 
 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Lautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskuljetuspal-

velut kohteelle 2 Kajanki Tunturi-Lapin Ensihoito Oy:ltä ajalle 1.8.2019–
31.7.2021 hintaan 45 euroa/suunta ja 1,6 euroa/muutoskilometri edellytyk-
sellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot toteutuvat hyväk-
syttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuodella. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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71 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 3 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski kolme (3). 
 

Kohde 3 Ylimuonio Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

 Olli Palkinen 190 € 1,5 € 

  Taksi Taneli Roimaa 138 € 2,3 € 

  Villen Pirssi 140 € 2,5 € 
 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Sivistyslautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskul-

jetuspalvelut kohteelle 3 Ylimuonio Taksi Taneli Roimaalta ajalle 1.8.2019–
31.7.2021 hintaan 138 euroa/suunta ja 2,3 euroa/muutoskilometri edellytyk-
sellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot toteutuvat hyväk-
syttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuodella. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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72 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 4 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski kaksi (2). 
 

Kohde 4 Linkuniemi Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

 

Yhteenliittymä Taisto Immo-
nen ja Esa Salmi 

104 € 2 € 

  

Yhteenliittymä Ylläksen Pirssit 
Oy, Taksiliikenne Kultima,  
Annen taksi, Taksiliikenne 
Juhani Satokangas ja YlläsEx-
press Liikenne Satokangas Oy 

230 € 3,5 € 

   
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Sivistyslautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskul-

jetuspalvelut kohteelle 4 Linkuniemi Yhteenliittymä Taisto Immonen ja Esa 
Salmelta ajalle 1.8.2019–31.7.2021 hintaan 104 euroa/suunta ja 2 eu-
roa/muutoskilometri edellytyksellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen 
yleiset ehdot toteutuvat hyväksyttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 
1+1 optiovuodella. Opiskelijan mahdollisen koulunvaihdon takia tapahtuva 
reitinmuutos hoidetaan neuvottelumenettelyllä. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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73 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 5 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski yksi (1). 
 

Kohde 5 Särkijärvi 1 Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

 Olli Palkinen  390   
 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Lautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskuljetuspal-

velut kohteelle 5 Särkijärvi 1 Olli Palkiselta ajalle 1.8.2019–31.7.2021 hin-
taan 390 euroa/suunta edellytyksellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen 
yleiset ehdot toteutuvat hyväksyttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 
1+1 optiovuodella. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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74 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 6 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski kolme (3). Kalevi Alatalon tarjoukset A ja E riippuvat toisis-
taan siten, että tarjous kohteeseen 6 E on voimassa vain, jos tarjous koh-
teessa A hyväksytään. 
 

Kohde 6 Särkijärvi 2 Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

A Kalevi Alatalo 160 € 5 € 

A Villen Pirssi 420 € 1,8 € 

B Olli Palkinen 200 € 1,5 € 

C ei tarjouksia     

D ei tarjouksia     

E Kalevi Alatalo 40 € 5 € 
 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Lautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskuljetuspal-

velut kohteelle 6 Särkijärvi 2 ajalle 1.8.2019–31.7.2021 seuraavasti: A: Ka-
levi Alatalolta 160 euroa/suunta ja 5 euroa/muutoskilometri; B: Olli Palkiselta 
hintaan 200 euroa/suunta ja 1,5 euroa/muutoskilometri; E: Kalevi Alatalolta 
hintaan 40 euroa/suunta ja 5 euroa/muutoskilometri, kaikki edellytyksellä, 
että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot toteutuvat hyväksyttä-
västi. Sopimuksia on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuodella.  

 
 Kohteiden C ja D osalta hankitaan koululaiskuljetuspalvelut ajalle 1.8.2019– 

31.7.2021 neuvottelumenettelyn kautta. Raattaman kustannusten osalta 
(kohde A) sivistystoimenjohtaja neuvottelee Kittilän kunnan kanssa kustan-
nusten kattamisesta. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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75 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 7 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski yksi (1). 
 

Kohde 7 Kaalamaniemi Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

Kaalamaniemi – Kangosjärvi 
– Muonio 

Tilausajot Reino  
Kultima 

320 € 2,5 € 

Lehdontie – Käpytie –  
Muonio 

Tilausajot Reino  
Kultima 

80 € 2,5 € 

Muonio – Käpytie – 
Kaalamaniemi 

Tilausajot Reino  
Kultima 

320 € 2,5 € 

 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Sivistyslautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskul-

jetuspalvelut kohteelle 7 Kaalamaniemi Tilausajot Reino Kultimalta ajalle 
1.8.2019–31.7.2021 hintaan 320 euroa/suunta Kaalamaniemen reiteille ja 
Lehdontien reitille 80 euroa/reitti kaikkien reittien osalta 2,5 euroa/muutoski-
lometri, edellytyksellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot 
toteutuvat hyväksyttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuo-
della. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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76 §    

Koululaiskuljetussopimukset 1.8.2019–31.7.2021 kohde 8 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 11 päättänyt kilpailuttaa 
koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kilpailutukseen sisältyy 
mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.5.2019. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) tarjoajaa. Niistä tätä 
kohdetta koski yksi (1). 
 

Kohde 8 Reponiemi Tarjoaja Suunta 
Muutoskilo-
metrit 

  Reponiemen Taksipalvelu Oy 110 € 2 € 
 
 
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan 
mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjan kohta 12, Valintaperuste: 
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso 
on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 
muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
 Sivistyslautakunta päättää tarjouskilpailun perusteella hankkia koululaiskul-

jetuspalvelut kohteelle 8 Reponiemi ajalle 1.8.2019–31.7.2021 Reponiemen 
Taksipalvelu Oy:ltä hintaan 110 euroa/suunta ja 2 euroa/muutoskilometri 
edellytyksellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot toteutu-
vat hyväksyttävästi. Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 optiovuodella. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
  

  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2019     88 
Sivistyslautakunta   pöytäkirja 
 
    22.5.2019 
  
 
 

   

77 §    

Lukion vt. rehtorin palkka 

 

Lukion vararehtori Eliisa Soutukorva on viranhaltijan päätöksellä 11§/2019 

määrätty hoitamaan lukion rehtorin tehtävää 4.2.2019 alkaen. Palkkauksen 

perusteeksi ehdotetaan vararehtori Soutukorvan opettajantehtävän mu-

kaista palkkaa toteutuneiden kurssien mukaan + 40 % rehtorin palkasta. 

Tämä vastaa työmäärän lisäystä. Kurssimäärä on tehtävänmuutoksen 

myötä vähentynyt yhdellä. Rehtorin tehtävä on lukion osalta ollut 50%. 10%-

yksikköä tehtävistä on sisällytetty sivistystoimenjohtajan tehtäviin ilman eril-

listä korvausta. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vt. lukion rehtori Eliisa Soutu-

korvalle maksetaan opettajantehtävän palkan lisäksi 40 % rehtorin palkasta 

aikavälillä 1.2.2019–30.6.2019. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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78 §    

Yhtenäiskoulun teknisen työn luokan koneiden uusiminen 

 

Yhtenäiskoulun teknisen työn luokan koneiden uusimiseen on vuodelle 

2019 varattuna 20 000 euron investointiraha. 

 

Uusittavia koneita ovat pylväsporakone, vannesaha, puusorvi, tarkistuspyö-

rösaha ja oikotasohöylä. Luokkaan ostetaan myös uutena koneena reuna-

nauhahiomakone. Hankesuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina. 

Vanhoja koneita on myynnissä Huutokaupat.com-verkkohuutokaupassa. 

Teknisen työn opettaja on pyytänyt tarjousta yllä mainituista koneista Jo-He 

Oy:ltä ja Olsa Oy:ltä. Molemmat yritykset lähettivät tarjoukset. Tarjoushinnat 

(alv 0 %) ovat seuraavan taulukon mukaiset:   

  

 

Tarjoaja Kokonaissumma Koneet Rahti, asennus,  
käyttöopastus 

Jo-He Oy 16 790,00 € 15 292,00 € 1 498,00 € 

Olsa Oy 19 800,00 € 15 866,00 € 3 934,00 € 

 

Koneiden merkkeinä ovat joko Jet ja Promac (Jo-He Oy) tai Felder ja Ham-

mer (Olsa Oy). Kyseisten valmistajien koneisiin on päädytty, sillä ne ovat 

oppilas- ja opetuskäyttöön sopivia sekä Teknisten aineiden opettajat (TAO) 

r.y. jäsenten suosittelemia. Kaikki koneet ovat CE-hyväksyttyjä, ne tulevat 

suomenkielisten käyttö- ja huolto-ohjekirjojen kanssa ja ne on varustettu 

hätä-seis-painikkeilla. 

Jo-He Oy:n tarjous voidaan kattaa kokonaan investointihankkeen määrära-

halla. Olsa Oy:n tarjouksen hyväksymisen saattaa vaatia vähäistä lisärahoi-

tusta.  

Tarjousten kokonaiskustannuksen lisäksi kustannuksia tulee koneiden 

asennuspaikkojen valmistelusta, sähkönsyötöistä ja purunpoistoliitäntöjen 

valmistelusta. Kaikkien näiden töiden kustannukset eivät ole vielä tiedossa. 

Yhtenäiskoulun ja kansalaisopiston opettajat kannattavat Olsa Oy:n tarjouk-

sen hyväksymistä. Perusteina ovat oletukset laitteiden korkeasta laadusta 

sekä Olsan luotettavasta palvelusta. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Olsa Oy:n tarjouksen 19 800 euroa. 

Päätös Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
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79 §    

Koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttäminen ajalle 7.8.2019–30.5.2020 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.4.2019 § 117 myöntänyt täyttöluvan 

koulunkäynninohjaajan tehtävään lukuvuodeksi 2019–2020. Tehtävä on ol-

lut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedo-

tuksessa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituk-

sella. Hakuaika päättyi 14.5.2019 klo 15.00.  

 

Tehtävää haki 8 henkilöä. Heistä haastateltiin 5: Isometsä Erja, Nykänen 

Aija, Roimaa Hanna, Räsänen Tauno, Tillikainen Tiina. Samaan aikaan auki 

olevaan henkilökohtaisen avustajan sijaisuuteen hakeneet haastateltiin yhtä 

aikaa molempiin tehtäviin. Haastattelut järjestettiin 17.5.2019 ja 20.5.2019. 

Haastattelijoina toimivat perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko ja sivis-

tystoimenjohtaja Merikki Lappi. 

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenveto hakijoista on 

esityslistan oheismateriaalina. Haastattelijat esittävät haastattelujen ja ha-

kuasiakirjojen perusteella yksimielisesti, että koulunkäynninohjaajan tehtä-

vään valitaan Hanna Roimaa. Varalle valitaan Erja Isometsä ja Tiina Tillikai-

nen tässä järjestyksessä. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Lautakunta valitsee koulunkäynninohjaajan määräaikaiseen tehtävään  

ajalle 7.8.2019–30.5.2020 Hanna Roimaan. Varalle valitaan Erja Isometsä 

ja Tiina Tillikainen tässä järjestyksessä. 

 

 Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työaika on 30 h/viikko. Tehtävässä 

noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärinto-

distus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien ri-

kostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 

uhalla, että valinta muuten raukeaa.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 
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80 §    

Muut asiat 

 

Varhaiskasvatuksen johtajan haastatteluihin 27.5.2019 toivottiin mukaan si-

vistyslautakunnan jäsentä. Jäsenet ilmoittavat mahdollisuudestaan osallis-

tua haastatteluihin. 

 

Harkitaan muutoksia lautakunnan pöytäkirjojen tarkistamiskäytäntöön, jul-

kaisutapaan ja aikatauluun. Asiaa käsitellään kesäkuun kokouksessa. 

81 §    

Seuraava kokous 

 

 Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

  Seuraava kokous on 13.6.2019 klo 18. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. 

 

82 §    

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37. 

    

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä nro 15.



 

   

MUONION KUNTA   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA  
Sivistyslautakunta   VALITUSOSOITUS  

 
    Kokouspäivämäärä Liite  
    22.5.2019  15 
 

Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 

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

 
 Pykälät 66–68, 78, 80–82  

 
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 
mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun: 

 
 Pykälät   69–76 (asianosainen), 77, 79 
 

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:  
 

 Pykälät    77, 79 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja faksi ja sähköpostiosoite: 
 

 Muonion sivistyslautakunta 
 Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio  
 faksi (016) 532 774, sähköposti sivistys.tsto@muonio.fi 

 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati-
 musaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen 
 päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 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 oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
 päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 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 
 käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite 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 
 
 
Muu valitusviranomainen, pykälät valitusaika 14 päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: 
 

 69–76 (asianosainen) 
  
 Markkinaoikeus 
 Radanrakentajantie 5 
 00520 Helsinki 
 puh. 029 56 43300 
 fax 029 56 43314 

markkinaoikeus@oikeus.fi  
  
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää 
 ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
 seitsemän päivän kuluttua 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 kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä 
tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valit-
taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asia-
miehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 
§:ssä säädetään.   
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle vii-
meistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla 



 

   

vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asia-
kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päätty-
mistä. 

 

Lisätietoja 

 
 Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuin
 maksulaki 1455/2015). 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

 


