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Pöytäkirja

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Jussila Asko
Yritys Inkeri
Jokela Ville
Kenttälä Toni
Moksi Aila
Mertaniemi Hannu
Rajala Pekka

Tehtävä
puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
esittelijä
tekninen sihteeri
yläkoulun ja lukion rehtori
varhaiskasvatuspäällikkö

Mäkelä Aarne
Snell Marja
Ylinampa Janne
Toivola Marketta
Poissa Kantola Susanna
Huikuri-Kujala Helena
Linnala Jukka
Pääkkölä Matti
Kautto Sakari
Jylhä Jarkko

Lisätiedot

Paikalla §:t 39-40
Paikalla §:t 34-38

1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 34 - 51

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toni Kenttälä ja Ville Jokela.

Allekirjoitukset
Asko Jussila
Puheenjohtaja

Aarne Mäkelä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 10.6.2020

Toni Kenttälä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ville Jokela
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Pöytäkirja nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 10.6.2020 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi)
Kittilä 10.6.2020
Aarne Mäkelä
vs. sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koululautakunnan järjestäytyminen/KHO:n päätös 21.4.2020
Koululk 10.06.2020 § 34
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on lakkauttanut tiistaina 21.4.2020
Kittilän kunnanvaltuuston jäsenten luottamustehtävistä pidättämisen
voimassaolon.
Valtiovarainministeriö päätti vuoden 2018 kesäkuussa pidättää 20
virkarikoksista epäiltyä Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty tuomioistuimessa lainvoimaisesti.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valtiovarainministeriön päätös ollut sen tekohetkellä ollut lainvastainen. Kuitenkin nyt muuttuneissa
olosuhteissa luottamushenkilöiden pidättämistä toimistaan ei ole perusteita pitää kuntalain 109 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
välttämättömänä.
Korkein hallinto-oikeus katsoo, että päätöksessä on otettava huomioon myös aikajänne, jota luottamustoimesta pidättäminen koskee.
Koska vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin kestoa ylemmissä oikeusasteissa ei tällä hetkellä voida täsmällisesti arvioida, hallinnollisen turvaamistoimenpiteen jatkaminen koko oikeudenkäynnin ajan
voisi muodostua suhteellisuusperiaatteen valossa kunnallisen itsehallinnon suojan ja luottamushenkilöiden aseman kannalta kohtuuttomaksi.
Valtiovarainministeriön päätös on KHO:n päätöksellä määrätty lakkaamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä
21.4.2020 lähtien.
KHO:n päätöksen myötä vuonna 2017 valitut 20 luottamustehtävistä
pidätettynä ollutta luottamushenkilöä palaavat kyseisellä päätöksellä
takaisin luottamustehtäviinsä.
Liite: KHO:n 21.4.2020 antama päätös
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää
1) merkitä tiedoksi KHO:n päätöksen ja
2) toteaa, että Kittilän koululautakunnan kokoonpano KHO:n
21.4.2020 antaman päätöksen mukaisesti on seuraava:
PJ.
1. vpj
2. vpj
Pöytäkirjan tarkastajat:

Jussila Asko (Vas.)
Kantola Susanna (Kesk.)
Yritys Inkeri (OMK)

Fagerholm Emilia (Vas.)
Hangasvaara Sirkka (Kesk.)
Jylhä Marita (OMK)
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Jokela Ville (Kesk.)
Mäntymaa Vuokko (Kesk.)
Pääkkölä Matti (Kesk.)
Kyrö Reijo (Kesk.)
Kenttälä Toni (PS)
Pekkala Antti (PS)
Moksi Aila (SDP)
Hettula Arto (SDP)
Linnala Jukka (OMK)
Mertaniemi Hannu (OMK)
Huikuri-Kujala Helena (OMK) Sieppi Taru (Kok.)
nuorisovaltuuston edustaja
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

KHO päätös luottamustehtävistä pidättäminen

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Koululautakunta

§ 35

4/2020

6

10.06.2020

Varhaiskasvatusmaksujen muutokset 1.8.2020 alkaen
Koululk 10.06.2020 § 35
(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta
2019 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella
(1115/2019). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016)
säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa
perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain
edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin t
tehdään joka toinen vuosi.
Indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä
enimmäismaksu on 1.8.2020 alkaen ensimmäisen lapsen osalta 288
euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta
lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen
maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu
opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät
tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei
maksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.
Tulorajat 1.8.2018 alkaen
Perheen
koko, hlöä

Tuloraja, euroa Korkein maksuprokuukaudessa
sentti

2

2136

10,70

3

2756

10,70

4

3129

10,70

5

3502

10,70

6

3874

10,70

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän
tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta
on 1.8.2020 lähtien 144€.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön
ilmoituksessa esitetyt uudet tulorajat. Lisäksi koululautakunta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hyväksyy, että varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu
on enintään 288 € ja alin perittävä kuukausimaksu 27 €.
Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä
asiakasmaksu on enintään 144 €. Muutokset tulevat voimaan
1.8.2020.
Muutoin varhaiskasvatuksen maksujen määräytymisperusteet ja
maksut pysyvät Kittilän kunnassa ennallaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kansilehti Varhaiskasvatus asiakasmaksujen
indeksitarkistus voimaan 1.8.2020
Varhaiskasvatus asiakasmaksujen indeksitarkistus
voimaan 1.8.2020
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Yksityisen perhepäivähoidon tarjous
185/05.02.11/2020
Koululk 10.06.2020 § 36
(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)
Ylläsjärvellä toimiva Katja Kumpulan ylläpitämä yksityinen perhepäivähoito Linnunpoika tarjoaa Kittilän kunnalle kahta perhepäivähoitopaikkaa. Tarjous on luoteeltaan ns. ostopalvelusopimus, jolloin kunta ostaa hoitopaikan yksityiseltä palveluntuottajalta ja tekee lapsisijoitukset ja perii huoltajilta varhaiskasvatusmaksun.
Hoitopaikan hinta on sidoksissa lapsen tarvitsemaan hoitoaikaan
seuraavasti:
- 110 -170 h/kk: 930€ / kk / lapsi
- 86 – 109 h/kk 880€ / kk / lapsi
- 0 – 85 h/kk 830€ / kk / lapsi
Hinnat sisältävät hoito- ja kasvatustyön lisäksi perhepäivähoitajalle
maksettavat kustannuskorvaukset sekä leikkivälineiden ym. tarvikkeiden hankinnat. Alv 0%. Sopimuksen kestoksi tarjotaan 1.7.2020
– 30.6.2021.
Palvelu on varhaiskasvatuslain ja Kittilän varhaiskasvatussuunnitelman mukainen sekä perheen tarpeita vastaava perhepäivähoito, joka tapahtuu hoitajan omassa kodissa.
Tarjouksen mukaan palveluntuottajalla on oikeus kolmeen sairaslomapäivään laskutusjaksoa kohden ilman vähennyksiä ja sen ylittäviltä päiviltä tehdään päiväkohtainen vähennys käyttäen suhdelukua
1/21.
Tarjous on kokonaisuudessaan tämän esityksen liitteenä.
Tällä hetkellä Kittilän kunnalla on ostopalvelusopimus voimassa perhepäivähoito Linnunpojan kanssa ajalla 26.8.2019-30.6.2020. Sopimuksen mukaan kunta ostaa kaksi 110-170h/kk -paikkaa.
Tiedossa on, että ainakin kahdella lapsella on edelleen hoidontarve
Ylläsjärvellä. Lisäksi Kittilän kunta ostaa yhden hoitopaikan Kolarin
kunnalta Ylläsjärven päiväkodilta. Ylläsjärvellä ei ole Kittilän kunnan
puolella muita hoitopaikkoja.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Esitän, että Kittilän koululautakunta hyväksyy yksityisen perhepäivähoitajan Katja Kumpulan tekemän tarjouksen seuraavin muutoksin:
Perhepäivähoitajan sairaustilanteissa päiväkohtainen vähennys
Pöytäkirjan tarkastajat:
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käyttäen suhdelukua 1/ 21,5pv.
Ostopalvelusopimus tehdään ajalle 1.7.2020 alkaen toimintakauden
loppuun 31.7.2021 asti.
Lisäksi esitän, että koululautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön ostamaan tarvittaessa hoitopaikkoja ostopalvelusopimuksen ehtojen mukaisesti toimintavuoden aikana.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koulusihteerin nimikemuutos
Koululk 10.06.2020 § 37
(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 716 2084)
Kittilän sivistystoimessa on valmistunut sivistystoimen strategia ja
kehittämissuunnitelma vuosille 2019-2021. Kehittämissuunnitelman
mukaan koulutoimessa oleva koulusihteerin nimike tulisi muuttaa nimikkeeksi, joka paremmin kuvaa koulusihteerin nykyistä tehtävänkuvaa.
Sivistystoimessa on koulusihteerin nimikkeellä toimiva työntekijä,
jonka tehtävänkuva on painottunut varhaiskasvatuksen hallinnon
alaan. Koulusihteerin nimike muodostaa mielikuvan, että työtehtävät
tapahtuisivat koululla. Todellisuudessa toimipaikka on varhaiskasvatuksen hallinnossa.
Koulusihteerin nimikkeen muutos koskee koulusihteeri Niina Jauhojärven nimikettä. Niina Jauhojärvi on antanut kirjallisen suostumuksensa koulusihteerin nimikkeen muuttamiseksi varhaiskasvatuksen
palveluohjaajaksi.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää muuttaa koulusihteeri Niina Jauhojärven nimikkeen varhaiskasvatuksen palveluohjaajaksi 1.7.2020 alkaen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
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Lastenhoitajan valinta
108/01.01.04/2020
Koululk 10.06.2020 § 38
(Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 716 2084)
Kittilän varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana lastenhoitajan tehtävä 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.
Tehtävää haki määräaikaan 17.4.2020 mennessä 14 hakijaa, joista
kahdella ei ole vaadittavaa kelpoisuutta tehtävään (Varhaiskasvatuslaki 28§). Kelpoisia hakijoita oli 12, joista seitsemän kutsuttiin haastatteluun:
- Hellgrén Laura,
- Laakkonen Nora,
- Martikainen Tiina,
- Neitola Juulia,
- Rimpiläinen Emmi,
- Suutari Maiju ja
- Tyybäkinoja Noora.
Noora Tyybäkinoja perui hakemuksensa eikä osallistunut haastatteluun. Edellinen lastenhoitajahaastattelu oli tehty 20.3.2020, jolloin oli
haastateltu:
- Hamari Anni,
- Pyykkönen-Mäkinen Maritta,
- Suutari Karoliina,
- Teppo Inga ja
- Vimpari Anniina.
Haastatteluryhmään kuuluivat koululautakunnan puheenjohtaja Asko
Jussila, päiväkodin johtajat Eija Metsärinta, Kaija Takala ja Katja
Lehmuslehti. Haastatteluissa käytettiin kaikille samaa haastattelurunkoa.
Hakijoiden koulutus, työkokemus ja haastatteluryhmän yhteenveto
huomioiden esitetään lastenhoitajan tehtävään Anni Hamaria.
Vs.sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää valita lastenhoitajan tehtävään 1.8.2020 alkaen Anni Hamarin. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee hakijan
toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus, huumetestitodistus ja rikosrekisteriote. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan viran täyttäminen lukuvuodeksi
2020-2021
Koululk 10.06.2020 § 39
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Lukion historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjaajan virka on ollut
haettavana 27.04.2020 - 11.05.2020. Määräaikaan mennessä ei
tullut yhtään kelpoisuudet täyttävää hakemusta.
Lukuvuodeksi 2020-2021 tehtävä tulee kuitenkin täyttää määräaikaisena, jotta kyseisten aineiden opetus voidaan järjestää.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Virka täytetään määräaikaisena lukuvuodeksi 2020-21.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Levi Snow Sport Academy
Koululautakunta
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Alppikoulun talouden toteuma 2020
LeviSSA 10
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan tulee hallintokuntien
talousarvioiden käyttöä tarkastella säännöllisesti virallisissa toimielimissä. Alppikoulun talousarvion käytöstä on jaettu ohjausryhmän jäsenille talousarvion toteuma ajalta 1.1.-26.2.2020.
Alppikoulun leasing-autoihin menee vuositasolla noin 30 000 euroa.
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu vuokriin 25 000 euroa, joka
sisältää leasing-autojen lisäksi välinevuokrat.
Yläkoulun ja lukion rehtori:
Merkitään tiedoksi toteuma ja esitetään koululautakunnalle 13 000
euron lisäystä tilille 4860.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi toteuma ja esitetään koululautakunnalle 13 000
euron lisäystä tilille 4860.
__________
Koululk 10.06.2020 § 40
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Alppikoulun toteuma 1.1.-29.2.2020
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Luokanopettajan (Erämies) virkavaalin vahvistaminen
95/01.01.01/2020
Koululk 10.06.2020 § 41
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Koululautakunta valitsi kokouksessaan 1.4. 2020 § 22 Aki Erämiehen toistaiseksi täytettävään luokanopettajan virkaan ehdolla, että
hän toimittaa rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Aki Erämies on toimittanut rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen
otteen rikosrekisteristä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta vahvistaa Aki Erämiehen virkavaalin luokanopettajan virkaan alkaen 1.8.2020.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Erityisopettajan virkavaalin vahvistaminen
94/01.01.01/2020
Koululk 10.06.2020 § 42
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Koululautakunta valitsi kokouksessaan 1.4. 2020 § 20 Pirjo
Kallojärven erityisopettajan toistaiseksi täytettävään virkaan.
Pirjo Kallojärvi on toimittanut rikosrekisterilain 6§:n 2.mom.
mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta vahvistaa Pirjo Kallojärven virkavaalin
erityisopettajan virkaan alkaen 1.8.2020.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

15

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 43

4/2020

16

10.06.2020

Luokanopettajan (Honkanen) virkavaalin vahvistaminen
95/01.01.01/2020
Koululk 10.06.2020 § 43
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Koululautakunta valitsi kokouksessaan 1.4. 2020 § 23 Janne Honkasen toistaiseksi täytettävään luokanopettajan virkaan ehdolla, että
hän toimittaa rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Janne Honkanen on toimittanut rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta vahvistaa Janne Honkasen virkavaalin luokanopettajan virkaan alkaen 1.8.2020.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Luokanopettajan (Karppinen) virkavaalin vahvistaminen
95/01.01.01/2020
Koululk 10.06.2020 § 44
Koululautakunta valitsi kokouksessaan 1.4. 2020 § 21 Kristiina Karppisen toistaiseksi täytettävään luokanopettajan virkaan ehdolla, että
hän toimittaa rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Kristiina Karppinen on toimittanut rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta vahvistaa Kristiina Karppisen virkavaalin luokanopettajan virkaan alkaen 1.8.2020.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Luokanopettajan (Rahko) virkavaalin vahvistaminen
95/01.01.01/2020
Koululk 10.06.2020 § 45
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Koululautakunta valitsi kokouksessaan 1.4. 2020 § 24 Hanna-Reetta
Rahkon toistaiseksi täytettävään luokanopettajan virkaan ehdolla,
että hän toimittaa rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukaisen otteen
rikosrekisteristä.
Hanna-Reetta Rahko on toimittanut rikosrekisterilain 6§:n 2.mom.
mukaisen otteen rikosrekisteristä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta vahvistaa Hanna-Reetta Rahkon virkavaalin
luokanopettajan virkaan alkaen 1.8.2020.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koulukeskuksen nimeäminen Aarne Nikan koulukeskukseksi
Koululk 10.06.2020 § 46
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.5.2020 § 155 käsitellyt tarveselvitystä keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi. Kokouksessa kunnanhallitus on valinnut puitesopimusarkkitehdiksi Arkkitehti Rantakokko Oy:n ja nimennyt kampusalueen
suunnitteluryhmän. Samalla kunnanhallitus on esittänyt, että koululautakunta nimeää koulukeskuksen kampusalueen Aarne Nikan
koulukampukseksi.
Aarne Nikka toimi Kittilän kunnanjohtajana vuodet 1963 -1994, joten
hän johti kuntaa 31 vuotta. Aarne Nikka tunnetaan ennen kaikkea
Kittilän suuruuden rakentajana. Hänen ansiostaan Kittilä on nyt yksi
koko Suomen vetovoimaisimmista kunnista. Nikan aloitteesta Levin
matkailukeskusta ruvettiin kehittämään määrätietoisesti. Nikka hankki Kittilään lentokentän. Lisäksi Nikan aloitteesta tehtiin Kittilästä
suora tieyhteys Ylläkselle. Erityisen suurena saavutuksena Nikka piti
itse Levin kylpylähotellin saamista.
Myös sivistystoimen toimijana Nikka oli ahkera, kirjoittaen useita kirjaoja. Hän kirjoitti mm. Kittilää kehittämässä, Päätöksiä Tekoja Vastuuta (2003), joka oli pitkälle katsaus hänen työuransa saavutuksiin.
Lisäksi hän kirjoitti kirjat Reidarin perintö (2005), Suomen pohjoisimman oppikoulun vaiheita (2006), Kapsahduksia elämänpolulla
(2009), Outoja ratkaisuja Kittilässä ja Rovaniemellä (2011) ja Kuoleman kujilla (2011).
Milja Nikalta on pyydetty suostumus, jotta koulukeskus voidaan nimetä Aarne Nikan mukaan. Milja Nikka on antanut suostumuksena.
vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättä, että koulukeskukseen rakennettavan uuden
koulurakennuksen valmistumisen myötä koulukeskus nimetään Aarne Nikan koulukeskukseksi.
Päätös:
Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ylläsjärven koulun määrittäminen Ylläsjärven alueella asuville kittiläläisille lapsille
lähikouluksi
187/12/2020
Koululk 10.06.2020 § 47
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän ja Kolarin kuntien koulutoimilla on ollut yhteistyötä.
Ylläsjärven alueella asuvia kittiläläisiä lapsia on kulkenut Kolarin
kunnan peruskoulussa, alakoululaiset Ylläsjärven koulussa ja
yläkoululaiset Kolarin yläkoululla. Lasten koulumatkoista on Kittilän
kunnan koululautakunnan ja Kolarin kunnan sivistystoimen kanssa
tehty erillinen sopimus, jolla Kittilän kunta on osallistunut oppilaiden
koulukuljetuskustannuksiin.
Tällä hetkellä Kittilän kunnan yhdeksän oppilasta käy Kolarin kunnan
peruskouluopetuksessa. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä
näyttäisi olevan samansuuntainen myös tulevina vuosina.
Ylläsjärven alakoulun jälkeen Kittiläläisillä oppilailla on ollut
mahdollisuus jatkaa opintoja Kolarin yläkoululla.
Ylläsjärven koulua käyvien oppilaiden huoltajat asuvat Ylläsjärven
länsipuolella, Kolarin kunnan rajan tuntumassa. Tuolla alueella
asuville perheille Kolarin kunnassa sijaitseva Ylläsjärven alakoulu on
maantieteellisesti lähin alakoulu. Vastaavasti tuolta alueelta asuville
perheille Kittilän kunnassa olevalle Kaukosen koululle tulee noin 30
kilometrin matka tai Kittilän kirkonkylässä olevalle Lukkarin koululle
tulee yli 30 kilometrin matka.
Ylläsjärven alueella asuvilla kittiläläisillä huoltajilla on ollut toive, että
heidän lapset voisivat käydä kouluaan Ylläsjärven alakoulussa.
Tämän vuoksi Kolarin ja Kittilän kunnan edustajat ovat keskustelleet
lähikouluasiasta Ylläsjärven koululla pidetyssä neuvottelussa
14.2.2020. Neuvottelussa päädyttiin siihen, että kuntien
sivistystoimet alkavat valmistella Ylläsjärven alueen lasten
lähikouluksi Kolarin kunnan Ylläsjärven koulua.
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta järjestää alueellaan asuville
oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Neuvotellun sopimuksen
mukaisesti Kolarin kunta järjestää edellä kuvatun perusopetuslain
4§:n mukaisen perusopetuksen Ylläsjärven alueella asuville Kittilän
kunnan oppilaille. Lähikoulualueeksi määrittyy Ylläsjärven itäpuolen
Kittilän puoleinen osa Möykkysen, Rajalammen ja Ahvenkankaan
alue. Alue määritellään tarkemmin sopimuksessa karttaliitteellä.
Kolarin kunta vastaa oppilaaksi ottamaansa oppilaaseen kaikista
perusopetuslain mukaisista etuuksista ja oikeuksista.
Kittilän kunta sitoutuu korvaamaan opetuksen järjestämisestä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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aiheutuvat kustannukset. Kustannukset määritellään tarkemmin
kohdassa taloudellinen näkökulma, valtionosuudet ja kustannukset.
Sopimus alkaa xx.xx.xxxx ja sopimuksen irtisanomisaika on
vähintään yksi vuosi. Sopimuksen irtisanomisajaksi on sovittu
lukuvuoden aloittamispäivä, joka on vuosittain 1.8.
Kittilän kunnan koululautakunta käsittelee sopimusta
kokouksessaan 10.3 ja kunnanhallitus kokouksessaan 16.6.
Sopimus tulee hyväksyä myös Kolarin kunnan päätöksenteossa,
jossa sivistyslautakunta tulee käsittelemään sen 17.6 ja
kunnanhallitus sen jälkeen.
Liitteenä: Karttaliite Ylläsjärven koulun määrittäminen Ylläsjärven
alueella asuville kittiläläisille lapsille lähikouluksi
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Kittilän koululautakunta päättää hyväksyä ja lähettää
kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavaa:
1.

Kolarin kunnan Ylläsjärven koulu määritellään Kittilän kunnan
Ylläsjärven itäpuolella asuvien kittiläläisten lasten lähikouluksi.
Yläkouluikäisillä on oikeus jatkaa Ylläsjärven koulusta Kolarin
yläkoululle. Lähikoulualue rajautuu Möykkysen, Rajalammen ja
Ahvenkankaan alueesta. Alue rajattu tarkemmin
karttaliitteeseen.

1.

Kolarin kunta järjestää edellä mainitulle ja karttaliitteessä
määritellyllä alueella asuville kittiläläisille lapsille peruskoulun
4§:n mukaisen perusopetuksen kaikkine perusopetuslain
mukaisin etuuksin ja oikeuksin sopimuksen ehtojen
mukaisesti.

1.

Kittilän kunta sitoutuu korvaamaan Kolarin kunnalle edellä
olevien lasten perusopetuksen järjestämisestä koituvat
oppilaskohtaiset kustannukset. Kustannukset ilmenevät
tarkemmin sopimuksesta.

1.

Kittilän koululautakunnan (11.6.2019 § 68) ja Kolarin
sivistyslautakunnan (13.6.2019 § 46) tekemät päätökset
Ylläsjärven alueen lasten koulunkuljetusten korvauksista
päättyvät.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Liite 5
Liite 6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karttaliite Ylläsjärven alueen lasten lähikoulun
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alueella olevien lasten lähikoulun määrittäminen
Ylläsjärven kouluksi
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Koululautakunnan toteumavertailu ajalta 1.1.-31.5.2020
Koululk 10.06.2020 § 48
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan tulee hallintokuntien
talousarvioiden käyttöä tarkastella säännöllisesti lautakuntien
kokouksissa.
Koululautakunnan talousarvion käytöstä on ajettu lautakunnan
jäsenille talousarvion toteumavertailu vuodelta 2020, ajalta
1.1.-31.5.2020.
Oheismateriaalina toteumavertailu.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta
1.1.-31.5.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Koululautakunta

§ 49

4/2020

24

10.06.2020

Kokousaikataulu 1.8.-31.12.2020
Koululk 10.06.2020 § 49
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kittilän kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Hallintosäännön 28 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille sekä varajäsenille ja muille, joilla
on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että koululautakunta kokoontuu syyskauden 2020 aikana seuraavasti:
13.8.2020 klo 9:00
17.9.2020 klo 9:00
29.10.2020 klo 9:00
26.11.2020 klo 9:00
Koululautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista sähköisessä kokouspalvelussa vähintään viisi (5) päivää ennen koululautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.
Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä laitetaan kunnan
www.-sivuille.
Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös
kunnan www-sivuilla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
Koululk 10.06.2020 § 50
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Kuntalain 107 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.
Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten
mahdollisuutta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä
mahdollista valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat).
Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pidettävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla
tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.
Liitteenä luettelo vs. sivistystoimenjohtajan tekemistä viranhaltijapäätöksistä tiedoksi Koululautakunnalle.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta
27.3.-3.6.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
133/01.01.04/2020, 134/01.01.04/2020
Koululk 10.06.2020 § 51
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Irtisanoutuminen toistaiseksi voimassa olevasta
koulunkäynninohjaajan toimesta (Jatkola) 1.4.2020 alkaen
Irtisanoutuminen toistaiseksi voimassa olevasta varhaiskasvatuksen
erityisopettajan toimesta (Muraja) 10.8.2020 alkaen.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§t: 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
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 35, 36, 37, 38, 39, 46
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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/ Koululautakunta
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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