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1 § 
Sivistystoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1.-31.12.2018 

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteumaa. Talousarvion toteutuma-

raportti ajalta 1.1.-31.12.2018 on esityslistan oheismateriaalina. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion toteutumaraportin ja toimintakat-

sauksen ajalta 1.1.-31.12.2018. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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2 § 
Sivistyslautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman vahvistaminen 

 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 

talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021. 

 Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019 sitovuus-tasoittain 

on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). 

 Lautakunnan kokouksessaan 10.10.2018 käsittelemään talousarvioehdo-

tukseen verrattuna vuoden 2019 talousarvioon perustuvassa käyttösuunni-

telmassa on seuraavat muutokset: 

 Yhtenäiskoulu: Yhtenäiskoulun opetuksesta on vähennetty sijaisrahoja ja 

palvelujen ostoja 32 900 euroa. Kuljetuksista on vähennetty 20 000 euroa 

ja ruokailuun on lisätty 9 000 euroa. Oppilashuoltoon on lisätty kouluku-

raattorin palkkaa 6 203 euroa. Vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksesta 

on vähennetty sijaisrahoja 1 511 euroa. Sisäisestä hallinnosta on vähen-

netty 2 940 euroa. Sairaalakoulutuksesta on vähennetty 5 000 euroa. Esi-

opetuksen opetuksesta on vähennetty sijaisrahoja 1 840 euroa ja kuljetuk-

sista 5 000 euroa. 

 Toisen asteen koulutus: Opetuksen palkat on korjattu palkanlaskijan las-

kelman mukaiseksi eli vähennetty 53 992 euroa. Ruokailuun on lisätty 3 

000 euroa. Oppilashuoltoon on korjattu koulukuraattorin palkkavaraus eli 

vähennetty 6 150 euroa. Hallinnon palkat on korjattu palkanlaskijan laskel-

man mukaiseksi, huomioiden Lappialta laskutettava osuus, eli vähennetty 

2 885 euroa. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta vahvistaa vuoden 2019 käyttösuunnitelman liitteen 1 

mukaisesti. 

 Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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3 § 
Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 
 
 Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten vi-

ranhaltijoiden päätökset: 

 Sivistystoimenjohtajan päätökset ajalla 29.11.2018-17.1.2019. 

 Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em. viranhaltijapäätökset. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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4 §  
Päiväkotiapulainen Margareta Nykänen-Vuopion irtisanoutuminen 
 

Margareta Nykänen-Vuopio sanoutuu 2.1.2019 päivätyllä kirjeellään irti 

päiväkotiapulaisen tehtävästä 1.3.2019 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 Margareta Nykänen-Vuopion irtisa-

noutumisen päiväkotiapulaisen tehtävästä 1.3.2019 alkaen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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5 §  
Lastenhoitaja Marja-Leena Timosen irtisanoutuminen 
 

Marja-Leena Timonen sanoutuu 2.1.2019 päivätyllä kirjeellään irti lasten-

hoitajan tehtävästä 1.3.2019 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 Marja-Leena Timosen irtisanoutumi-

sen lastenhoitajan tehtävästä 1.3.2019 alkaen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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6 §  
Koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttäminen ajalle 1.2.-1.6.2019 
 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 75 § valinnut koulunkäyn-

ninohjaajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.-31.12.2018. Määräaikai-

suuden perusteena oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus.  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 334 § myöntänyt tehtävälle 

täyttöluvan ajalle 1.2.-1.6.2019. Talousarviossa on varattu tarkoitukseen 

määräraha. Koulunkäynninohjaajan työsuhdetta on jatkettu tammikuussa 

yhtenäiskoulun rehtorin päätöksellä. Määräaikaisuuden perusteena on ensi 

lukuvuoden ohjaajatarpeen selviäminen vasta myöhemmin.  

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta jatkaa koulunkäynninohjaaja Hanna Roimaan työsuh-

detta 1.2.-1.6.2019. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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7 §                
Hullun hyvä Islanti –hanke 
 
 Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Hullun hyvä Islanti –hankkeelle 

avustusta 32 000 euroa käytettäväksi vuoden 2019 aikana. Hankkeen ko-

konaiskesto on yksi vuosi. Avustusmääräraha voi kattaa kustannuksista 

enintään 90%. Kuntien omavastuuosuus on 10%, joka muodostuu 100 eu-

ron omavastuusta ulkomaanmatkan osalta ja kotimaan tapaamisten matka-

kuluista. 

Hankkeen tarkoituksena on tutustua nuorisotyön sekä lapsi- ja nuorisokult-

tuurityön menetelmiin, paikkoihin ja organisoiviin tahoihin sekä kehittää ja 

edistää kansainvälisyyttä ja yhteistyötä nuorisotyössä. Hankkeessa järjes-

tetään opintomatka Islantiin 

Opintomatkan lappilainen kohderyhmä on vastuulliset nuorisotyöntekijät, 

kunnat ja piirijärjestöt, Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistoimintaryhmä 

ja nuorisotyön opettajat.  

Matkan ajankohta on 9.-13.4.2019 ja opintomatkan työpaja toteutetaan tu-

losten jalkauttamiseksi loppuvuodesta. Hanketta hallinnoi Ranuan kunta. 

Hankkeeseen ovat sitoutuneet mukaan lähes kaikki Lapin kunnat.  

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta päättää, että nuorisotoimi sitoutuu Hullun hyvä Islanti –

hankkeeseen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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8 §                 
Tikittääkö Digi? –hanke 
 

Tikittääkö Digi? -hanke on Opetushallituksen rahoittama Lapin kansalais-

opistojen ja yhden kansanopiston yhteishanke, jossa ovat mukana lähes 

kaikki Lapin kansalaisopistot. Hankkeen tavoitteena on digitaalisia taitoja 

vahvistava koulutus kansalaisopistoissa. Koulutukset toteutetaan jalkautta-

malla opetus ja ohjaus lähelle kuntalaisia. Hankkeessa jaetaan kokemuk-

sia ja materiaaleja. Muonion osuus hankkeeseen myönnetystä rahoituk-

sesta on 3 500 euroa. Omarahoitusosuus hankkeessa on 0%. Sopimus-

asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.   

Ehdotus  sivistystoimenjohtaja 

Sivistystoimi allekirjoittaa hankesopimuksen. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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9 §  
Moottorikelkan hankinta 

 

Liikuntatoimelle on vuodelle 2019 varattuna 15 000 euron investointiraha 

moottorikelkkaa ja latuhöylää varten. 

Lynx Commander 900 ACE – ja Ski-Doo Expedition LE 900 ACE –mootto-

rikelkat soveltuvat parhaiten liikuntapaikkojenhoitajan käyttöön. Liikunnan-

ohjaaja pyysi 9.1.2019 tarjousta kyseisistä moottorikelkoista K. A. Kolström 

Oy:ltä, Muonion Konepiste Oy:ltä, Koneliike Korteniemi Oy:ltä ja Oy Kinos 

Motorsilta Ltd:ltä. Tarjouspyynnössä pyydettiin myös vaihtotarjousta nykyi-

sestä Polaris Widetrak –moottorikelkasta. 

Tarjouksia saapui määräaikaan 14.1.2019 mennessä K. A. Kolström Oy:ltä 

ja Oy Kinos Motors Ltd:ltä. Tarjoushinnat (alv 0 %) ovat seuraavan taulu-

kon mukaiset:  

  Lynx   Ski-Doo  

K. A. Kolström Oy 12 661,30 €  12 338,70 € 

(vaihtotarjous) (12 096,75 €) (11 774,19 €) 

 

Oy Kinos Motors Ltd 12 695,16 €  12 456,45 € 

  (ei vaihtotarjouksia) 

Liikuntapaikkojenhoitajalle tarpeisiin sopivin kelkka on Lynx Commander 

900 ACE. Liikunnanohjaaja ehdottaa, että Lynx Commander 900 ACE–

kelkka ostetaan K. A. Kolström Oy:ltä suoralla kaupalla ja nykyinen kelkka 

Polaris Widetrak huutokaupataan Huutokaupat.com-verkkohuutokaupassa. 

Jos nykyinen kelkka annetaan tarjouksen mukaan vaihdossa, on vaihtotar-

jous vain noin 564 euroa halvempi. Nykyisen kelkan oletushinta verkko-

huutokaupassa lienee tätä olennaisesti suurempi (arviolta 2500 €). 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä K. A. Kolström Oy:n tarjouksen 

12 661,30 euroa Lynx Commander 900 ACE –moottorikelkasta. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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10 §  
Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 – 2020 
 

Perusopetuslain (628/1998 23 §) mukaan lukuvuosi perusopetuksessa al-

kaa ensimmäisenä päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. 

Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi 

kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. 

Perusopetusasetuksen (852/1998 7 §) mukaan lukuvuoden koulutyö pää-

tetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. 

Lukiota koskevassa lainsäädännössä ei ole oppilaitoksen työaikaan liittyviä 

säännöksiä. Peruskoulun kanssa yhteisten ja rinnakkaisten opetus-, oppi-

lashuolto- ja muiden järjestelyjen sekä perheiden lasten samanaikaisten 

loma-ajankohtien vuoksi Muonion lukion työaikojen on perusteltua olla pe-

rusopetuksen kanssa yhteneväiset. 

Opettajakunta on käsitellyt asiaa. Myös peruskoulun johtokunta käsitteli 

asiaa kokouksessaan 17.1.2019. Ehdotus lähetetään sähköpostitse perus-

koulun johtokunnan kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta päättää, että työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019–2020 

sekä perusopetuksessa että lukiossa ovat ehdotuksen (liite 2) mukaiset. 

Päätös Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sillä evästyk-

sellä, että koulun toivotaan alkavan esitettyä myöhemmin syksyllä. 
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11 §   
Koulukuljetusten kilpailutus 
 

Koulukuljetussopimukset ovat voimassa 31.7.2019 asti. Uudeksi kilpailu-

tuskaudeksi ehdotetaan 2 vuotta ja 2 optiovuotta. 

 Oppilaiden lukumäärässä ei ole sopimuskaudella tulossa merkittäviä muu-

toksia, joten reititys säilytetään ennallaan. 

 Kilpailutuksessa huomioidaan mahdollisuus käyttää vapaaksi jääviä paik-

koja tai tyhjänä ajettavia suuntia asiointiliikenteeseen. 

 Jos kohteen kohdalla ei toisin mainita, päivittäin ajetaan yksi aamukuljetus 

ja 1-3 iltapäiväkuljetusta. Jos reitillä ei ole oppilaita, reitti ei toteudu. Reitit 

ovat liitteessä 1. 

 Kilpailutus avataan Hilma-järjestelmässä. Kilpailutusasiakirjat tuodaan ko-

koukseen. 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Sivistyslautakunta päättää kilpailuttaa koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2019-

31.7.2021. Kilpailutukseen sisällytetään mahdollisuus kahteen optiovuo-

teen. Kuljetusreitit hyväksytään liitteen 3 mukaisesti. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen tietyin muutoksin.  
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12 §  
Tiedoksi merkittävät asiat 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/52/221/2018 

Lukiokoulutus – Yksikköhinnat sekä erityisten koulutustehtävien ja valta-

kunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2019 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/33/221/2018 

Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2019 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/46/221/2018 

Kansalaisopistojen vuoden 2019 valtionosuuden perusteena käytettävien 

opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan mää-

rääminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/21/623/2018 

Käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen kohdentaminen, ostotuki 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/53/221/2018 

Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja 

ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2019 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/54/221/2018 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tuksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen 

yksikköhinnat vuonna 2019 

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/62/221/2018 

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myön-

nettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille 

ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019 

Sopimus saamen kielen etäopetuksen rahoituksen hakemisesta 

Aluehallintovirasto LAAVI/1217/2017 
Valtionavustuspäätös (etsivä nuorisotyö) 
 
Viskaritoiminta päiväkoti Tunturihelmen Vadelma-ryhmässä 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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13 §  

Muut asiat 

Keskusteltiin sivistystoimen henkilöstökysymyksistä. 

Sivistystoimenjohtaja luki varhaiskasvatuksen lähettämän kirjeen keittiötyö-

tilanteesta. Asiaa selvitetään.  

 

14 §  
Seuraava kokous 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

Seuraava kokous pidetään 29.1.2019 klo 18 valtuustosalissa. 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

15 § 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus liitteenä nro 4. 
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MUONION KUNTA   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA  

Sivistyslautakunta   VALITUSOSOITUS  

 
    Kokouspäivämäärä Liite 4 

    22.1.2019 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
 

Kieltojen perusteet 

 

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

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät 1-5, 7-15 §:t  

 

 

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

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 
 Pykälä   6 § 

 

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    6 § 

 

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. 
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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.haoikeus.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 


