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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Mäntymaa Vuokko
Rauhala Mikko
Yritys Inkeri
Jokela Ville
Veltheim Saana
Kuokkanen Aarne
Marletsuo Juha
Junttila-Vitikka Pirjo

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
varhaiskasvatuspäällikkö

Kurula Lauri
Snell Marja

tekninen johtaja
tekninen sihteeri

Poissa Kenttälä Toni
Kyrö Reijo
Majava Jukka
Moksi Aila
Nevalainen Paula
Ylinampa Janne
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Paikalla §:t 76-82, poistui
kokouksesta klo 14:27
Paikalla §:ssä 78 klo 13:59-14:16

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhalliutksen edustaja
yläkoulun ja lukion rehtori

§ :t 76 - 87

Allekirjoitukset
Vuokko Mäntymaa
Puheenjohtaja

Juha Marletsuo
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tauko pidettiin klo 13:54-13:59.
Kittilässä 9.12.2021

Aarne Kuokkanen

Saana Veltheim

Pöytäkirja nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 9.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi)
Kittilä 9.12.2021
Juha Marletsuo
vt. sivistystoimenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Koululk 09.12.2021 § 76
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen
puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen
päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia
käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti
(hallintosääntö 137 §).
Hallintosäännön 134 § Sähköinen kokous, mukaan
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja
kuuloyhteydessä.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole
ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta
valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen
luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan
noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan
salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan
sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään
julkisuuslain 22-23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24
§:ssä.
Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston
kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä
kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty
salassa pidettäväksi."
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään
puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sekä hyväksytään työjärjestys.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Työjärjestys hyväksyttiin.
Pykälään 78 Tiedoksi saatettavat asiat lisättiin ajankohtaiskatsaus
liittyen päiväkoti Oravanpesän väistötilatarpeisiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Koululk 09.12.2021 § 77
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään
hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen
puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä
kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan
näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarne Kuokkanen ja Saana
Veltheim.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
454/01.01.04/2021, 455/01.01.04/2021, 476/01.01.04/2021, 474/01.01.04/2021
Koululk 09.12.2021 § 78
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Raattama-työryhmän tilannekatsaus.
Kirkonkylän koulukeskuksen väistötilojen kartoitus ensi kesänä
käynnistyvään lukion remonttiin liittyen.
Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä / Ahosola.
Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä / Pelanne.
Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä / Toivola.
Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä /
Pitkänen.
Päiväkoti Mäntymajan pihapiirissä ilmenneet korjaustarpeet.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus liittyen päiväkoti
Oravanpesän väistötilatarpeisiin. Asiasta käytiin keskustelua ja
keskusteluun kutsuttiin mukaan tekninen johtaja Lauri Kurula.
Tekninen johtaja saapui paikalle klo 13:59 ja poistui klo 14:16. Asian
käsittely jatkuu perjantaina 10.12.2021 sivistystoimen ja teknisen
toimen yhteisessä palaverissa.
Tauko pidettiin klo 13:54-13:59.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koululautakunnan talouden toteumavertailu 1.1.-30.11.2021
77/02.02/2020
Koululk 09.12.2021 § 79
(lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja 040 705 7486)
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee
tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien
kokouksissa.
Koululautakunnan talousarvion käytöstä on ajettu lautakunnan
jäsenille talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1.-30.11.2021.
Toteumavertailu oheismateriaalina.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta
1.1.-30.11.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan
toimeksi
476/01.01.04/2021
Koululk 09.12.2021 § 80
(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)
Vuonna 2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki edellyttää, että
päiväkodin henkilöstörakennetta muutetaan vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee
olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Aiempi
suhdeluku on ollut 1/3 opettajia, 2/3 lastenhoitajia.
Käytännössä muutos merkitsee kehitystä, jossa opettajien määrää
suhteessa lastenhoitajien määrään lisätään ja jossa päiväkoteihin
palkataan varhaiskasvatuksen sosionomi -tehtävänimikkeellä kokonaan uusi ammattikunta. Kittilän varhaiskasvatuksessa rakenneuudistus toteutetaan luonnollisen henkilöstön vaihtuvuuden kautta siten, että lastenhoitajan jäädessä eläkkeelle tai irtisanoutuessa, toimi
voidaan muuttaa varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi. Varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseja perustetaan tarpeen mukaan.
Kittilän kunnan pitkäaikainen työntekijä Hilkka Pitkänen on jäämässä
eläkkeelle ja irtisanoutunut lastenhoitajan toimesta 1.1.2022 alkaen.
Kyseisen toimen sijoituspaikka on kolmen lapsiryhmän Päiväkoti
Muksula, jossa on tällä hetkellä kolme (3) varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia. Vuoteen 2030 mennessä opettajia ja sosionomeja
tulee olla yhteensä kuusi (6).
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää muuttaa Hilkka Pitkäseltä vapautuvan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 1.1.2022 alkaen. Toimen alkusijoituspaikka on Päiväkoti
Muksula.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen (Rauhala)
453/01.01.01/2021
Koululk 09.12.2021 § 81
(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)
Kittilän varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana 25.11.2021 mennessä kolme toistaiseksi voimassa olevaa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joista kaksi 1.1.2022 alkaen ja yksi 1.2.2022 alkaen.
Avoimet toimet:

varhaiskasvatuksen opettaja 1.2.2022 alkaen, alkusijoituspaikka Päiväkoti Pikkumettä (Toivola irtisanoutuminen)


varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2022 alkaen, alkusijoituspaikka Päiväkoti Muksula (Ahosola irtisanoutuminen)



varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2022 alkaen, alkusijoituspaikka Sirkan päiväkoti (Pelanne irtisanoutuminen)

Hakemuksia saapui määräpäivään mennessä neljä (4). Hakijoista
kahdella on lain edellyttämä kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 26 § mukainen.
Päiväkodin johtaja Mervi Kurtakko, koululautakunnan puheenjohtaja
Vuokko Mäntymaa sekä vs. varhaiskasvatuspäällikkö ovat haastatelleet Janna Rauhalan 30.11.2021 ja Rebecca Forsbergin 1.12.2021.
Haastatteluryhmä toteaa, että kumpikin hakija täyttää lain edellyttämät kelpoisuusehdot ja soveltuu varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään erinomaisesti.
Haastatteluryhmä esittää, että Janna Rauhala valitaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 1.2.2022 alkaen. Tehtävän alkusijoituspaikka on Päiväkoti Pikkumettä.
Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää valita varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 1.2.2022 alkaen Janna Rauhalan. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus, huumetestitodistus ja rikosrekisteriote. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

8/2021

10

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Koululautakunta

§ 82

8/2021

11

09.12.2021

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen (Forsberg)
453/01.01.01/2021
Koululk 09.12.2021 § 82
(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö puh. 040 716 2084)
Kittilän varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana 25.11.2021 mennessä kolme toistaiseksi voimassa olevaa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joista kaksi 1.1.2022 alkaen ja yksi 1.2.2022 alkaen.
Avoimet toimet:

varhaiskasvatuksen opettaja 1.2.2022 alkaen, alkusijoituspaikka Päiväkoti Pikkumettä (Toivola irtisanoutuminen)


varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2022 alkaen, alkusijoituspaikka Päiväkoti Muksula (Ahosola irtisanoutuminen)



varhaiskasvatuksen opettaja 1.1.2022 alkaen, alkusijoituspaikka Sirkan päiväkoti (Pelanne irtisanoutuminen)

Hakemuksia saapui määräpäivään mennessä neljä (4). Hakijoista
kahdella on lain edellyttämä kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Pätevyysvaatimus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 26 § mukainen.
Päiväkodin johtaja Mervi Kurtakko, koululautakunnan puheenjohtaja
Vuokko Mäntymaa sekä vs. varhaiskasvatuspäällikkö ovat haastatelleet Janna Rauhalan 30.11.2021 ja Rebecca Forsbergin 1.12.2021.
Haastatteluryhmä toteaa, että kumpikin hakija täyttää lain edellyttämät kelpoisuusehdot ja soveltuu varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään erinomaisesti.
Haastatteluryhmä esittää, että Rebecca Forsberg valitaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 1.1.2022 alkaen. Tehtävän alkusijoituspaikka on Päiväkoti Muksula.
Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää valita varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 1.1.2022 alkaen Rebecca Forsbergin. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus,
huumetestitodistus ja rikosrekisteriote. Tehtävässä on kuuden (6)
kuukauden koeaika.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite koskien koulun oppilaille tarjoamien liikuntavälineiden huoltamista
377/12.01.09/2021
Khall 09.11.2021 § 493
Valtuutettu Paula Nevalainen jätti valtuuston kokouksessa 20.9.2021
Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Terveyden edistäminen on tärkeää ja liikunta on yksi keino ylläpitää
hyvää kuntoa ja terveyttä.
Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta hyviin omiin liikuntavälineisiin. On tärkeää, että kunta pitäisi hyvää huolta koulun oppilaille tarjoamista liikuntavälineistä lähinnä sukset ja luistimet.
Nuorten työpaja voisi huoltaa kirkonkylän koulun välinevarastossa
olevia suksia ja luistimia, jotta lapset saisivat kokea liikunnan iloa ja
riemua."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen toimialan
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on sivistystoimenjohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Koululk 09.12.2021 § 83
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Valtuutettu Paula Nevalainen on jättänyt Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta koulun liikuntavälineiden huoltamista koskevan valtuustoaloitteen.
Valtuustoaloitteessa mainituilla liikuntamuodoilla on vankka asema
kittiläläisessä liikuntakulttuurissa ja liikunnanopetuksessa. Yleisesti
ottaen koululaisluistelu ajoittuu marras-helmikuulle ja koululaishiihto
puolestaan maaliskuulle.
Kuten aloitteessa todetaan, kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole käytettävissään omia talviliikuntavälineitä. Liikunnanopettajat arvioivat, että
tällaisten lasten ja nuorten määrä on Kittilässäkin kohtalaisen suuri.
Lain mukaan perusopetus on maksutonta, joten perheitä ei voi velvoittaa hankkimaan liikuntavälineitä. Opetushallituksen mukaan välineiden puuttuminen ei saa vaikuttaa oppilaan liikunnan arvosanaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edellä mainituista seikoista johtuen onkin ensiarvoisen tärkeää, että
koulut kykenevät tarjoamaan oppilaiden käyttöön asianmukaisesti
huollettuja liikuntavälineitä. Hyvät välineet tekevät liikuntatunnista
oppilaallekin mielekkäämmän. Välinehuollon merkitys korostuu luistinten ja suksien kaltaisten liikuntavälineiden kohdalla. Teroittamattomat luistimet lipsuvat ja tökkivät jäällä herkästi vaikeuttaen pystyssä
pysymistä. Huoltamattomat sukset eivät pidä eivätkä luista. Asianmukaisessa välinehuollossa on kyse myös kustannustehokkuudesta, sillä oikeaoppinen huolto pidentää välineiden käyttöikää.
Koulujen liikuntavälineiden säännölliset ja suunnitelmalliset
huoltotoimenpiteet voidaan järjestää liikunnanopettajien ja kunnan
liikuntatoimen välisenä yhteistyönä. Luistinten huoltaminen on
perusteltua keskittää Agnico Eagle -jäähallille. Hallin työntekijöillä on
pitkä kokemus varusteiden huoltamisesta ja jäähallilla sijaitseva
teroituskoppi tarjoaa työskentelylle turvalliset puitteet.
Liikunnanopettajat ovat vuosien varrella vastanneet suksien
huoltamisesta, mutta tällainen toimintatapa ei ole ajankäytöllisestä
näkökulmasta tarkasteltuna järkevä. Liikunnanopettajat ovat
esittäneet, että jatkossa suksien perushuolto hankittaisiin Zero
Pointin välinevuokraamolta. Suksihuoltoa voidaan myös tarjota
paikallisen urheiluseuran hoidettavaksi. Tällöin huolto tapahtuisi
esimerkiksi kirkonkylän urheilukeskuksen oheistiloissa.
Luistinten ja suksien lisäksi myös kouluille hankitut polkupyörät
kaipaavat säännöllistä huoltoa. Polkupyörät ovat kovassa käytössä
varsinkin toukokuussa, elokuussa ja syyskuussa. Myös polkupyörien
huolto voidaan toteuttaa yhteistyössä paikallisen yhdistyksen
kanssa. Kunnan liikuntatoimi voi tiedustella paikallisilta
urheiluseuroilta, että olisiko jokin seura halukas hoitamaan kouluille
hankittujen polkupyörien kausihuollon korvausta vastaan.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
1) aloitteen johdosta koulujen liikunnanopettajat ja kunnan
liikuntatoimi suunnittelevat koulujen liikuntavälineistön säännölliset
huoltotoimenpiteet siten, että suunnitelmassa huomioidaan myös
esimerkiksi Zero Pointin välinevuokraamon sekä paikallisten
urheiluseurojen tarjoamat huoltopalvelut.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuon muutettu esitys:
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Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
1) aloitteen johdosta koulujen liikunnanopettajat ja kunnan
liikuntatoimi suunnittelevat koulujen liikuntavälineistön säännölliset
huoltotoimenpiteet siten, että suunnitelmassa huomioidaan myös
esimerkiksi Zero Pointin välinevuokraamon, paikallisten
urheiluseurojen tarjoamat huoltopalvelut sekä Kittilän työpajojen
tarjoamat huoltopalvelut.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________
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Valtuustoaloite hygieniapassin suorittamisen mahdollistamiseksi perusopetuksessa
yläasteen 8. ja 9. -luokkalaisille sekä mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisille
246/12.00.01/2021
Khall 10.08.2021 § 366
Valtuutettu Toni Kenttälä jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen
valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että hygieniapassin suoritusmahdollisuus mahdollistettaisiin perusopetuksessa ylä-asteen
8-9 luokkalaisille ja mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisille. Hygieniapassi helpottaa nuoria löytämään työharjoittelupaikkoja ja työllistymään esimerkiksi kesätöihin. myös yrityksillä on helpompi palkata nuori töihin jolla on hygieniaosaamistodistus."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koululautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on vs. sivistystoimenjohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Koululk 09.12.2021 § 84
(Lisätietoja: yläkoulun ja lukion rehtori puh. 040 760 6503)
Hygieniapassi on todistus hygieniaosaamisesta ja sitä tarvitsevat
kaikki, jotka toimivat työssä, jossa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita.
Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen
tavoiteet ja sisällöt. Sekä peruskoulun yläkoulun että lukion opetussuunnitelmiin on mahdollista ottaa mukaan valinnaisia opintoja, joihin hygieniapassin suorittamisen voisi luontevasti sijoittaa. Hyvä olisi
selvittää myös mahdollisuutta järjestää hygieniapassi-kurssi yhteistyössä toisen toimijan kuten Revontuli-Opiston kanssa.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1) aloitteen johdosta hygieniapassin suorittamismahdollisuus pyritään jatkossa huomioimaan yläkoulun ja lukion valinnaisten opintojen tarjonnassa.
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2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Vanhentuneiden saatavien poistaminen kirjanpidosta
Koululk 09.12.2021 § 85
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Koululautakunnalla on vanhentuneita saatavia yhteensä 79 468,00
euroa. Vanhentuneita saatavia on selvitetty yhteistyössä kirjanpidon
kanssa. Kyse on lähinnä varhaiskasvatuksen laskutuksesta (72
070,00 euroa) sekä lukion, alppikoulun ja oppilashuollon kotikuntakorvauksiin liittyvästä laskutuksesta (7 398,00 euroa).
Kittilän kunnan hallintosäännön 26 §:n 13. kohdan mukaan lautakunnat tehtäväalueillaan päättävät kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien
päätösvaltuuksien rajoissa.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että vanhentuneet saatavat, yhteensä 79
468,00 euroa, poistetaan kirjanpidosta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta

Pöytäkirja
§ 86

8/2021

19

09.12.2021

Koululautakunnan kokousaikataulu ajalle 1.1.-30.6.2022
Koululk 09.12.2021 § 86
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kittilän kunnan hallintosäännön 136 §: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 137 §: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.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää, että lautakunta kokoontuu vuoden 2022
tammi-kesäkuussa seuraavasti:
26.1.2022 klo 13:00
23.2.2022 klo 13:00
6.4.2022 klo 13:00
18.5.2022 klo 13:00
15.6.2022 klo 13:00
Koululautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista sähköisessä kokouspalvelussa vähintään kuusi (6) 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 julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjantarkistusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös
kunnan www-sivuilla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 21.10.-30.11.2021
Koululk 09.12.2021 § 87
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 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.
Oheismateriaalina on luettelo koulutoimen tekemistä viranhaltijapäätöksistä tiedoksi Koululautakunnalle.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta
21.10.-30.11.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87
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 81, 82
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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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