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VM:n päätös 19.6.2018

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Hangasvaara ja Hannu
Mertaniemi.

Allekirjoitukset
Asko Jussila
Puheenjohtaja

Aarne Mäkelä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 18.3.2019

Sirkka Hangasvaara
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Kittilä 18.3.2019
Aarne Mäkelä
vs. sivistystoimenjohtaja
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Alakylän ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkotiryhmäksi
69/05.02.11/2019
Koululk 13.03.2019 § 17
(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 7162 084)
Ryhmäperhepäiväkodissa saa lain mukaan olla korkeintaan 12 lasta
yhtäaikaisesti läsnä. Alakylässä on nyt kirjoilla 14 lasta, mikä ylittää
sallitun rajan. Kaukosen ja kirkonkylän hoitopaikat ovat tällä hetkellä
täynnä, joten Alakylän lapsia ei voi niihinkään sijoittaa.
Lasten vanhemmat toivovat, että kaikki kylän lapset voitaisiin sijoittaa saman katon alle. Näin varmistetaan, että jokainen lapsi pääsee
jo varhaisessa vaiheessa mukaan kylän kaveripiiriin, mikä on Kittilän
kuntastrategian mukaista (jokaiselle lapselle tulee taata vähintään
yksi kaveri).
Ainoa keino, jolla tarpeiden mukainen varhaiskasvatus voidaan lainmukaisesti Alakylässä toteuttaa, on ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkotiryhmäksi. Päiväkotiryhmässä saa lain mukaan olla
enintään 12-24 lasta (Kittilässä 12-21 lasta), ikäryhmästä ja lasten
tuen tarpeesta riippuen. Alakylän nykyisellä kokoonpanolla se tarkoittaisi noin 15-17 lasta.
Alakylän ryhmäperhepäiväkoti kuuluu päiväkodin johtaja Raija Tavin
vastuualueeseen. Päiväkotiryhmä voidaan liittää hallinnollisesti kirkonkylällä sijaitsevaan, niin ikään Raija Tavin vastuulle kuuluvan
Päiväkoti Muksulan alaisuuteen.
Kiinteistö
Alakylän ryhmäperhepäiväkoti toimii entisessä terveystalossa. Yksi
huoneista on ollut aiemmin terveystoimen käytössä, mutta syksyllä
2018 otettu tilan puutteen vuoksi varhaiskasvatuksen käyttöön.
Kiinteistö on tarkastettu tammi-helmikuun aikana ja todettu päiväkotiryhmälle soveltuvaksi. Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelän laatimassa,
20.2.2019 saapuneessa lausunnossa (liitteenä) todetaan, että ennen tilojen käyttöönottoa
- tulee asentaa huonekohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet sekä
- toteuttaa rakennusvalvonnan mahdollinen lupamenettely. Lupakäsittely on pantava toimeen, sillä nykyisen rakennusluvan mukaan
kiinteistö on rekisteröity terveystaloksi.
Henkilöstö
Alakylän ryhmäperhepäiväkodissa on ollut syksystä 2018 asti neljä
perhepäivähoitajaa, joista kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista.
Toinen vakituisista työntekijöistä on työskennellyt osapäiväisenä, joPöytäkirjan tarkastajat:
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ten resurssi on ollut 3,5 henkilöä. Ottaen huomioon sen, että hoitoja kasvatustehtävän ohella työntekijät ovat vastanneet myös keittiötöistä ja siivouksesta sekä sen, että ryhmässä on ollut tuen tarvetta
ja että hoitopäivät ovat olleet pitkiä, mitoitus on ollut niukka.
Päiväkotiryhmässä tarvitaan kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, yksi opettaja sekä 50 % päiväkotiapulainen. Alakylän toimipisteen vakituisilla perhepäivähoitajilla on lastenhoitajan kelpoisuus, joten he voivat jatkaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeellä.
Yhden määräaikaisen perhepäivähoitajan työsuhde voi jatkua päiväkotiapulaisen nimikkeellä, kelpoisuusehdot sen sallivat. Toisen määräaikaisen perhepäivähoitajan tilalle tulee palkata varhaiskasvatuksen opettaja. Resursseissa on myös otettava huomioon, että opettajan työhön kuuluu runsaammin hoito- ja kasvatustyön ulkopuolista
työtä, kuten suunnittelu, arviointi ja kehittäminen (= SAK-aika, joka 5
h/vko), lasten vasukeskustelut, lapsiperhetiimit ym. perheiden tukeminen sekä varhaiskasvatuksen opettajien yhteisiin tilaisuuksiin
osallistuminen.
Varhaiskasvatuksen opettajan palkkaaminen tukee ja edistää varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista
Alakylän toimipisteessä.
Yhteensä henkilökuntaa tarvitaan neljä (4), aiemman 3,5 sijaan. Kun
otetaan huomioon varhaiskasvatuksen opettajan palkan ero suhteessa hoitajan palkkaukseen, henkilöstömenojen kasvu tulisi tänä
vuonna olemaan noin 10 500€. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä tultaisiin täyttämään aluksi määräaikaisesti kesäkuun puoleen väliin, jolloin talo suljetaan kahdeksi kuukaudeksi. Elokuusta 2019 toimi voitaisiin täyttää vakituisena ja huomioida se vuoden 2020 talousarviossa.
Lisämäärärahaa ei tarvita, sillä 10 500 euron summa voidaan siirtää
Sirkan päiväkodin henkilöstömenoista. Könkään toimipisteen lapsimäärä on laskenut syksystä sen verran, että yksi määräaikainen
työntekijä on voitu siirtää Sirkan esikoulussa avautuneeseen sijaisuuteen.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää muuttaa Alakylän ryhmäperhepäiväkodin
Muksulan päiväkotiryhmäksi. Tarvittaviin toimiin ryhdytään heti, kun
tarkastuslausunnon edellyttämät muutokset on toteutettu. Tarvittava
lisämääräraha 10 500 € siirretään Sirkan päiväkodin budjetin kohdasta määräaikaisten palkat.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Koululautakunnan toimintakertomus 2018
243/02.06.01/2018
Koululk 13.03.2019 § 18
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kuntalain 115§:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä on koulutoimen toimintakertomus
vuodelta 2018.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta
2018.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2018.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2018
Koululk 13.03.2019 § 19
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Mahdollinen oheismateriaali jaetaan kokouksessa.
Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten
sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella
ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla
taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen
tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä.
Lautakunnilta on pyydetty selontekoa alla olevista näkökulmista. Materiaalia toimitetaan oheismateriaalina ja näkökohdista kootaan yhtenäinen esitys kunnanhallitukselle.
Selonteon tulee sisältää seuraavat näkökohdat:
1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
3. Riskienhallinnan järjestäminen
4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
5. Sopimustoiminta
6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
7. Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Lautakunta antaa oheisen selonteon kunnanhallitukselle, joka kokoaa toimielinten selonteot.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Alakylän koulu)
Koululk 13.03.2019 § 20
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, rehtorit Hannu Hettula, Lauri Kinnunen, Ari Mäkinen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä) on 28.2.2019 haastatellut hakijoista Sanni Arvolan, Liisa Hannulan, Samu Lintulan, Markus Kestin, Timo
Kukkosen, Hanna-Reetta Rahkon ja Marika Väljän. Hannula, Kesti
ja Kukkonen haastateltiin Skypen/puhelimen välityksellä.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Liisa Hannulan valitsemista määräaikaisen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Alakylän koulu. Liisa Hannula täyttää viran
kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen monipuolinen osaaminen ja erityisopetuksen tuntemus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Liisa Hannula valitaan edellä mainituin
perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Alakylän koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran
vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004)
sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Määräaikaisen luokanopettajan varalle valinta (Alakylän koulu)
Koululk 13.03.2019 § 21
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä
huumausainetestiä koskeva todistus sekä rikosrekisterilain 6§:n
2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, rehtorit Hannu Hettula, Lauri Kinnunen, Ari Mäkinen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä) on 28.2.2019 haastatellut hakijoista Sanni Arvolan, Liisa Hannulan, Samu Lintulan, Markus Kestin, Timo
Kukkosen, Hanna-Reetta Rahkon ja Marika Väljän. Hannula, Kesti
ja Kukkonen haastateltiin Skypen/puhelimen välityksellä.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Marika Väljän valitsemista varalle määräaikaiseen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Alakylän koulu. Haastattelussa tulivat
hyvin esille hänen erityisopetuksen tuntemus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Liisa Hannulan mahdollisen kieltäytymisen varalle valitaan Marika Väljä määräaikaiseen luokanopettajan
virkaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Alakylän koulu.
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä
huumausainetestiä koskeva todistus sekä rikosrekisterilain 6§:n
2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Kaukosen koulu)
Koululk 13.03.2019 § 22
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, rehtorit Hannu Hettula, Lauri Kinnunen, Ari Mäkinen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä) on 28.2.2019 haastatellut hakijoista Sanni Arvolan, Liisa Hannulan, Samu Lintulan, Markus Kestin, Timo
Kukkosen, Hanna-Reetta Rahkon ja Marika Väljän. Hannula, Kesti
ja Kukkonen haastateltiin Skypen/puhelimen välityksellä.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Samu Lintulan valitsemista määräaikaisen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Kaukosen koulu. Samu Lintula täyttää viran
kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen tvt-taidot
ja vahva äidinkielen osaaminen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Samu Lintula valitaan edellä mainituin
perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Kaukosen koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 23

3/2019
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Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Lukkarin koulu, Erämies)
Koululk 13.03.2019 § 23
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan jäsen Laura Kaukoranta, rehtorit
Hannu Hettula, Lauri Kinnunen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne
Mäkelä) on 27.2.2019 haastatellut hakijoista Aki Erämiehen, Janne
Honkasen, Kristiina Karppisen, Tuuli Naalisvaaran, Anna Nokelaisen
ja Saila Ruotsalan.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Aki Erämiehen valitsemista määräaikaisen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Aki Erämies täyttää viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen hyvät tvt-taidot ja käsityön (tn) vahva osaaminen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 23

3/2019
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Aki Erämies valitaan edellä mainituin
perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 24

3/2019

17

13.03.2019

Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Lukkarin koulu, Karppinen)
Koululk 13.03.2019 § 24
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan jäsen Laura Kaukoranta, rehtorit
Hannu Hettula, Lauri Kinnunen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne
Mäkelä) on 27.2.2019 haastatellut hakijoista Aki Erämiehen, Janne
Honkasen, Kristiina Karppisen, Tuuli Naalisvaaran, Anna Nokelaisen
ja Saila Ruotsalan.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Kristiina Karppisen valitsemista määräaikaisen luokanopettajan
virkaan, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Kristiina Karppinen täyttää
viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen vahvuus alkuopetukseen, kodin ja koulun yhteistyöhön, toiminnalliseen
matematiikkaan ja kehittämismyönteisyys.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 24

3/2019
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Kristiina Karppinen valitaan edellä
mainituin perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 25

3/2019
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Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Lukkarin koulu, Nokelainen)
Koululk 13.03.2019 § 25
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan jäsen Laura Kaukoranta, rehtorit
Hannu Hettula, Lauri Kinnunen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne
Mäkelä) on 27.2.2019 haastatellut hakijoista Aki Erämiehen, Janne
Honkasen, Kristiina Karppisen,Tuuli Naalisvaaran, Anna Nokelaisen
ja Saila Ruotsalan.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Anna Nokelaisen valitsemista määräaikaisen luokanopettajan
virkaan, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Anna Nokelainen täyttää viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen valmius yhteisopettajuuteen ja vahva musiikin opetuksen taito.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 25

3/2019
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Anna Nokelainen valitaan edellä mainituin perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Lukkarin koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 26

3/2019
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Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Sirkan koulu, Honkanen)
Koululk 13.03.2019 § 26
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan jäsen Laura Kaukoranta, rehtorit
Hannu Hettula, Lauri Kinnunen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne
Mäkelä) on 27.2.2019 haastatellut hakijoista Aki Erämiehen, Janne
Honkasen, Kristiina Karppisen, Tuuli Naalisvaaran, Anna Nokelaisen
ja Saila Ruotsalan.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Janne Honkasen valitsemista määräaikaisen luokanopettajan
virkaan, sijoituspaikkana Sirkan koulu. Janne Honkanen täyttää viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen hyvä
digi-osaaminen ja oppilashallinta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 26
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Janne Honkanen valitaan edellä mainituin perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Sirkan koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 27

3/2019
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Määräaikaisen luokanopettajan valinta (Sirkan koulu, Rahko)
Koululk 13.03.2019 § 27
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa (7) määräaikaista luokanopettajan virkaa haettavaksi ajalle
1.8.2019-31.7.2020. Virat ovat olleet haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan
omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen
tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen luokanopettajan virkaan
haki 22 henkilöä.
Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, rehtorit Hannu Hettula, Lauri Kinnunen, Ari Mäkinen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä) on 28.2.2019 haastatellut hakijoista Sanni Arvolan, Liisa Hannulan, Samu Lintulan, Markus Kestin, Timo
Kukkosen, Hanna-Reetta Rahkon ja Marika Väljän. Hannula, Kesti
ja Kukkonen haastateltiin Skypen/puhelimen välityksellä.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Hanna-Reetta Rahkon valitsemista määräaikaisen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Sirkan koulu. Hanna-Reetta Rahko
täyttää viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat hyvin esille hänen valmius yhteisopettajuuteen ja vahva liikunnaopetuksen taito.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 27

3/2019
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Hanna-Reetta Rahko valitaan edellä
mainituin perustein määräaikaiseen luokanopettajan virkaan ajalle
1.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikkana Sirkan koulu. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä
rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 28

3/2019
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Yläkoulun venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajan valinta
Koululk 13.03.2019 § 28
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa yläkoulun ja venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajuuden haettavaksi ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Virka on ollut haettavana
7-21.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla.
Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen
opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä
3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset
opettajan pedagogiset opinnot.
(3.11.2005/865)
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka
sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan
yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)
Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa,
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Määräaikaan mennessä määräaikaiseen venäjän ja ruotsin kielen
tuntiopettajan virkaan haki 2 henkilöä. Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne
Mäkelä ja rehtori Janne Ylinampa) on 1.3.2019 haastatellut Anna
Hakasalon.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Anna Hakasalon valitsemista määräaikaisen yläkoulun venäjän
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 28

3/2019
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ja ruotsin kielen tuntiopettajan virkaan. Anna Hakasalo täyttää viran
kelpoisuusehdot.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Anna Hakasalo valitaan edellä mainituin perustein määräaikaiseksi venäjän ja ruotsin kielen tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Virassa noudatetaan kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 29

3/2019
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Historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan lehtorin viran täyttäminen
Koululk 13.03.2019 § 29
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan lehtorin toistaiseksi
täytettävän viran avoimeksi 1.8.2019 alkaen. Virka on ollut haettavan 6.-20.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja
Kuntarekryn sivuilla.
Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen
opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä
3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset
opettajan pedagogiset opinnot.
(3.11.2005/865)
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka
sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan
yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)
Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa,
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Määräaikaan mennessä toistaiseksi 1.8.2019 alkaen täytettävää historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan virkaa haki 10 henkilöä.
Haastatteluun kutsuttiin Jonna Keinänen ja Ville Mikkonen. Jonna
Keinänen ilmoitti kirjallisesti 26.2.2019 esteestä osallistua hänelle
tarjottuun haastattelutilaisuuteen. Haastatteluryhmä (lautakunnan
varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja rehtori Janne Ylinampa haastatteli Ville Mikkosen 1.3.2019.
Mikkonen ei täytä virasta asetettuja kelpoisuusehtoja.
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Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti, että virka jätetään täyttämättä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Yläkoulun uskonnon tuntiopettajan valinta
Koululk 13.03.2019 § 30
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa yläkoulun uskonnon tuntiopettajuuden avoimeksi 1.8.2019 alkaen. Tuntiopettajuus on ollut haettavan 6-20.2.2019. Hakuilmoitus
on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi työvoimahallinnon
sivulla ja Kuntarekryn sivulla.
Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen
opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä
3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset
opettajan pedagogiset opinnot.
(3.11.2005/865)
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka
sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan
yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)
Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa,
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä
huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Toistaiseksi 1.8.2019 alkaen täytettävää tuntiopettajan tehtävää haki
13 henkilöä. Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja rehtori Janne
Ylinampa) haastatteli 1.3.2019 Jarmo Eskelisen, Satu Karin, Outi
Pakkalan, Oona-Roosa Tarvaisen ja Tomi Vehkajärven. Kari, Pakkala ja Vehkajärvi haastateltiin Skypen avulla.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimieliPöytäkirjan tarkastajat:
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sesti Tomi Vehkajärven valitsemista edellä mainituin perustein toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään 1.8.2019 alkaen.
Tomi Vehkajärvi täyttää tuntiopettajuuden kelpoisuusehdot. Tomi
Vehkajärvellä on aineyhdistelmä, joka tukee koulun opetettavia aineita.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Tomi Vehkajärvi valitaan uskonnon
toistaiseksi valittavaan tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Yläkoulun uskonnon tuntiopettajan varavalinta
Koululk 13.03.2019 § 31
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 30.1. § 4 päättänyt julistaa yläkoulun uskonnon tuntiopettajuuden avoimeksi 1.8.2019 alkaen. Tuntiopettajuus on ollut haettavan 6-20.2.2019. Hakuilmoitus
on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi työvoimahallinnon
sivulla ja Kuntarekryn sivulla.
Aineenopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Aineenopetusta on
kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen
opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä
3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset
opettajan pedagogiset opinnot.
(3.11.2005/865)
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka
sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan
yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)
Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa,
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä
huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Toistaiseksi 1.8.2019 alkaen täytettävää tuntiopettajan tehtävää haki
13 henkilöä. Haastatteluryhmä (lautakunnan varajäsen Sirkka Hangasvaara, vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä ja rehtori Janne
Ylinampa) haastatteli 1.3.2019 Jarmo Eskelisen, Satu Karin, Outi
Pakkalan, Oona-Roosa Tarvaisen ja Tomi Vehkajärven. Kari, Pakkala ja Vehkajärvi haastateltiin Skypen avulla.
Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimieliPöytäkirjan tarkastajat:
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sesti Oona-Roosa Tarvaisen valitsemista varalle toistaiseksi olevaan tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen.
Oona-Roosa Tarvainen täyttää tuntiopettajuuden kelpoisuusehdot.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että Tomi Vehkajärven mahdollisen kieltäytymisen varalle valitaan Oona-Roosa Tarvainen toistaiseksi täytettävään tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 17, 18, 19
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
§:t 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ koulutoimi
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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