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§ 91
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää tarpeelliset
määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisesta,
puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Hallintosäännön 15.luku
sisältää säännökset toimielimien kokouksissa noudatettavasta kokousmenettelystä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se
on mahdollista. Toimielin voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla,
kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä
taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun
varajäsenelle.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki
103 §).
Kokouskutsu on lähetetty 15.6.2021 ja esityslista 18.6.2021 sähköisesti.
Päätös
Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 92
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tarpeelliset
määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja
voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhteydet
sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva
pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Heikkilä ja Priitta Pöyhtäri-Trøen.
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§ 93
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslistan julkaisemisen jälkeen on toimitettu
§ 103 Lukion apulaisrehtorin tehtävän muuttaminen (lisäpykälä)
§ 104 Raattamalaiset koululaiset Muonion yhtenäiskoulussa (lisäpykälä)
§ 105 Freeride Academyn valmentajan rekrytointi (lisäpykälä)
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi käsittelyyn lisäpykälät: § 103 Lukion apulaisrehtorin tehtävän
muuttaminen, § 104 Raattamalaiset koululaiset Muonion yhtenäiskoulussa ja § 105
Freeride Academyn valmentajan rekrytointi.
Lautakunta hyväksyi esityslistan (91–105 §).
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§ 95
Lautakunnan otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten
viranhaltijoiden päätökset:
Kirjastonjohtaja-kulttuuritoimenohjaajan päätös 2.6.2021
Sivistystoimenjohtajan päätökset 1.-23.6.2021
Kirjastonjohtaja-kulttuuritoimenohjaajan päätöspöytäkirja on esityslistan
oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirja toimitetaan kokoukseen.
Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kunnanhallituksen
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee
vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä
kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan
jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.
Hallintosäännön 18 §:n mukaan asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti
lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen
käsiteltäväksi.Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja
sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita;
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos
asianomaiset kunnat niin sopivat.
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä
asia siirtyy kokonaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen
tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido ylempää toimielintä.
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Ylemmällä toimielimellä on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla
viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi
otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää,
kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen
käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.
Kokouskäsittely
Eveliina Liikamaa palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 96
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Aluehallintovirasto 559/2021
Valtuonavustuspäätös. Onnelliset harrastajat - Muoniolainen harrastusmalli.
Opetushallitus 102/796/2021
Valtionavustuspäätös. Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriö 272/620/2021
Valtionavustuspäätös. Muoniolaisen Sirkuskoulu Huipun toiminnan edistäminen ja
kehittäminen esiintyvän ryhmän harjoittelulla.
Opetushallitus 76/910/2021
Vationavustuspäätös. Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2021.
Kansalaisopiston kurssiarvioinnit kevät 2021 (esityslistan oheismateriaalina)
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 97
Koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttäminen ajalle 9.8.2021-5.6.2022
MUODno-2021-340
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Koulunkäynninohjaajan tehtävä on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja
elinkeinotoimiston tiedotuksessa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla
julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 18.6.2021 klo 15.00.
Tehtävää haki seitsemän henkilöä. Tehtävään haastateltiin *********, ********* ja
********* koulutuksen perusteella. Haastattelut suoritettiin 21.6. Haastattelijoina
toimivat perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko ja sivistystoimenjohtaja Merikki
Lappi.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenvedot hakijoista ovat
esityslistan oheismateriaalina.
Kokemuksen, koulutuksen, haastattelujen ja kokonaisarvion perusteella *********
päätettiin esittää valittavaksi tehtävään.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä ei aiemman työsuhteen vuoksi
tarvita koeaikaa. Työaika on 80 %. Määräaikaisuuden peruste on tarpeen
vakiintumattomuus.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta valitsee koulunkäynninohjaajan tehtävään määräaikaisesti ajalle 9.8.2021-
5.6.2022 *********.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä ei aiemman työsuhteen vuoksi
tarvita koeaikaa. Työaika on 80 %.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 98
Koulutuksen järjestämisen periaatteet
MUODno-2021-343
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Koulutuksen järjestämisen periaatteet 23.6.2021.pdf
2 Koulutuksen järjestämisen periaatteiden Liite 1.pdf
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kunnan koulutuksen järjestämisen periaatteet
viimeksi kokouksessaan 6.8.2019 § 128.
Sivistystoimi esittää siihen joitakin tarkennuksia erityisesti kuljetusten järjestämisen
osalta sekä kotiopetuksen järjestämissuunnitelman lisäämistä asiakirjan liitteeksi.
Ehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulutuksen järjestämisen periaatteet liitteineen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 99
Lukion opetussuunnitelma
MUODno-2021-337
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Muonion lukion Opetussuunnitelma 2021.pdf
Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille
tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019
mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla
1.8.2021 alkaen.
Muonion lukion nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on laadittu
yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Opetussuunnitelmaesitys on ollut
lausuttavana myös lukion johtokunnalla sekä Muonion kunnan kotisivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Muonion lukion opetussuunnitelman.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 100
Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma
MUODno-2021-338
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Muonio.pdf
Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista
aikuisille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden
2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla
opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen.
Muoniossa on mahdollista suorittaa opintoja myös aikuisille tarkoitetun
opetussuunnitelman mukaisesti. Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion
aloittaneilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Aikuisten lukiokoulutuksen
opetussuunnitelma noudattelee koulukohtaisilta osiltaan nuorille tarkoitetun
opetussuunnitelman linjauksia soveltuvassa laajuudessa. Esitys tuodaan kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Muonion lukion aikuisten lukiokoulutuksen
opetussuunnitelman.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 101
Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelma lukuvuodelle 2021–2022
MUODno-2021-345
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Muonion kansalaisopiston lukuvuoden 2021-2022 ohjelmatarjonta on jonkin verran
uudistunut. Opinto-ohjelmassa on pyritty huomioimaan kuntalaisten toivomuksia.
Kursseja on suunnitelu 36 syksylle ja 39 keväälle. Lukuvuoden 2021–2022 opinto-
ohjelmaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelman lukuvuodelle 2021–
2022. Mahdolliset muutokset ja lisäykset ohjelmaan ennen lukuvuoden alkua ja
lukuvuoden aikana tehdään kansalaisopiston rehtorin päätöksellä.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 102
Muut asiat
Keskusteltiin nuorisovaltuuston edustajan kokemuksesta läsnäolosta lautakunnassa.
Keskusteltiin Muonion ja Enontekiön etsivän nuorisotyön yhteistyömuodoista.
Päätettiin lautakuntakausi kiitoksiin.
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§ 103
LISÄPYKÄLÄ: Lukion apulaisrehtorin tehtävän muuttaminen
MUODno-2021-336
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta, 13.6.2019, § 103
Lukion vararehtori toimii rehtorin sijaisena tämän poissa ollessa. Tehtävään
määrätään opettajanviran haltija.
Ehdotetaan, että vararehtorin nimike muutetaan apulaisrehtoriksi 1.8.2019 alkaen ja
apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle luetaan
opetusvelvollisuuteen 4 vuosiviikkotuntia (OVTES Osio B Liite 2 4 § 1 mom.).
Kustannusvaikutus on 4 vuosiviikkotuntia eli noin 1/5 opettajan vuotuisesta
palkkakustannuksesta. Vastaava muutos tehtiin perusopetuksessa.
Ehdotus
sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle lukion vararehtorin nimikkeen muutosta
apulaisrehtoriksi 1.8.2019 alkaen.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen.
___________________________________________________________________________
Sivistyslautakunta 23.6.2021 § 103
Koska lukion rehtori aloittaa tehtävässään 1.8.2021, sivistystoimi esittää, että lukion
apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennus poistetaan ja korvaus hoidetaan
jatkossa lukioresurssin puitteissa. Esitys on tehtävään määrätyn viranhaltijan
toivomuksen mukainen.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Lukion apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennus poistetaan ja korvaus
hoidetaan jatkossa lukioresurssin puitteissa.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 104
LISÄPYKÄLÄ: Raattamalaiset koululaiset Muonion yhtenäiskoulussa
MUODno-2021-373
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Muonion yhtenäiskoulussa on oppilaana Kittilän Raattamassa asuvia oppilaita
(toissijainen koulu). Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.6.2019 113 § päättänyt,
että Kittilän kunnan Raattaman kylästä järjestetään perusopetuksen opiskelijoille
maksuton koulukuljetus lukuvuosina 2019-20 ja 2020-21. Tämän jälkeen kuljetuksesta
vastaavat vanhemmat. Mikäli vanhemmat järjestävät kuljetuksen lähimmälle tai sovitulle
olemassa olevalle koulukyytipysäkille Muoniossa, koulukyydistä ei veloiteta maksua.
Kittilän maksama korvaus kuljetuksista on ollut 10 000 euroa/lukuvuosi kahden viime
lukuvuoden osalta. Muonion kunta on järjestänyt yhden kuljetuksen kouluun ja yhden
paluukuljetuksen. Lisäksi Kittilä on maksanut kevätlukukaudella 2021 joitakin
välikuljetuksia.
Kittilän sivistystoimi on Kittilän koululautakunnan päätöksen 17.6.2021 perusteella
lähestynyt Muonion sivistyslautakuntaa kirjeellä ja esittää, että järjestelyä jatketaan
vielä yksi lukuvuosi, kuitenkin niin, että korvaus kuljetuksista on enintään 30 000
euroa ja mahdollisista välikuljetuksista huolehtii Kittilä.
Tarjottu summa kattaa lähes puolet reitin Raattama – Särkijärvi kustannuksista. Koska
samalla kuljetuksella kulkee muoniolaisia oppilaita Keimiöniemestä ja matkalta
Särkijärven tienhaaraan ja takaisin, korvauksen voidaan katsoa olevan kohtuullinen.
Lukujärjestys ja muoniolaisten oppilaiden sijoittuminen vaikuttavat lopulta toteutuvan
kustannuksen Muonion osuuteen. Lisäksi Muonion kunta saa oppilaista
kotikuntakorvausta noin 25 000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Kittilän ehdottaman järjestelyn ja valtuuttaa
sivistystoimenjohtajan tekemään tarvittavat sopimukset. Järjestely sisältää yhden
meno- ja yhden paluukuljetuksen koulupäivässä yhden lukuvuoden ajan.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 105
LISÄPYKÄLÄ: Freeride Academyn valmentajan rekrytointi
MUODno-2021-374
Valmistelija / lisätiedot:
Merikki Lappi
merikki.lappi@muonio.fi
sivistystoimenjohtaja
Asian aikaisempi käsittely:
Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021 § 27 Freeride Academy
Valmistelija
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Perustelut
Kunnanhallitus on päätöksellään 22.10.2018 § 272 hyväksynyt Freeride Academy -
hankkeen toteuttamisen hankehakemuksen mukaisesti ehdolla, että rahoitus
saadaan. Hanke päättyy koronatilanteen takia vasta 30.4.2021.
Freeride Academy -hankkeen pilottivaihe on osoittanut, että akatemiavalmennukselle
tällä urheilun saralla on kysyntään nuorten urheilijoiden ja heidän perheidensä
keskuudessa. Valmennuksessa on ollut pilottivaiheessa 13 urheilijaa (12 lukiolaista
sekä yksi ammattikouluopiskelija). Valmennus on toteutettu leirityksinä kahdessa
valmennusryhmässä. Valmennettavista yksi on akatemian alusta asti ollut Muonion
lukion opiskelija ja yksi on aloittanut lukion 2020 syksyllä Muonion lukiossa
nimenomaan tämän mahdollisuuden takia. Kaksi muuta urheilijaa on siirtynyt
Muonion lukioon kevätlukukaudeksi 2021 jakso-opiskelijoiksi ja he aikovat suorittaa
lukion loppuun Muoniossa. Hanketta esitetään jatkettavaksi niin, että osallistuvat
opiskelijat ovat lähtökohtaisesti Muonion lukioin opiskelijoita. Paikkoja
valmennusryhmässä on alussa kahdeksan, mutta jos halukkaita on merkittävästi
enemmän, paikkojen määrää voidaan lisätä.
Kustannukset muodostuvat valmennuskustannuksista ja liikkumisen kustannuksista ja
ne ovat vuonna 2021 noin 40 000 euroa. Lukio-opiskelijasta maksetaan kunnalle
valtionosuus.
Kuvaus ohjelmasta ja sen kustannusrakenteesta on esityslistan oheismateriaalina ja
sitä esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Lautakunta päättää, että Freeride Academyn toimintaa jatketaan lukuvuonna 2021-22
ja esittää edelleen hallitukselle ja kunnanvaltuustolle tarvittavan määrärahan
myöntämistä.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

_____________________________________________________________________________________
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Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021 § 13 Lisämäärärahan myöntäminen toisen
asteen koulutukseen ja sivistystoimen hallintoon
Aikaisempi käsittely
Sivistyslautakunta, 5.5.2021
Valmistelija
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Perustelut
Lukion rehtorin rekrytoinnista syntyvä lisämäärärahatarve on sivukuluineen 15 000
euroa. Tämä muodostuu ajalla 1.8.2021-31.12.2021 eli 5 kk seuraavasti:
Kunnanhallituksen määrittämä kuukausipalkka 10 v. kokemuksella, josta vähennetään
opetusvelvollisuuden takia säästyvä tuntiopettajan palkka eli 5000 euroa - 1 500 e,
joka sivukulut lisättynä (kerroin 1,38) ja kuukausien määrällä kerrottuna on 24 200
euroa. Sivistystoimenjohtajan lukiolle budjetoitu osuus palkkakustannuksesta on 9
200 euroa (palkkaosuus 1 330 e/kk, sivukuluineen 9 200). Nettovaikutus toisen asteen
koulutuksen budjetoituihin lukuihin on 15 000 euroa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.2.2021 § 27 päättänyt jatkaa Freeride
Academyn toimintaa lukuvuonna 2021-22 ja esittää edelleen hallitukselle ja
kunnanvaltuustolle tarvittavan määrärahan myöntämistä. Tästä syntyvät
erilliskustannukset ovat 40 000 euroa. Yhteensä toisen asteen koulutukseen esitetään
55 000 euron määrärahan lisäystä.
Sivistystoimenjohtajan toisen asteen koulutuksesta sivistystoimen hallintoon siirtyvä
palkkakustannus aiheuttaa 9 200 euron lisämäärärahatarpeen sivistystoimen
hallintoon.
Muonion kunnan hallintosäännön 43 § mukaan tarvittava lisämääräraha on esitettävä
valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden
aikana.
Ehdotus
Esittelijä
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn 55 000 euron lisämäärärahan hakemisen toisen
asteen koulutukseen ja 9 200 euron lisämäärärahan hakemisen sivistystoimen
hallintoon edelleen esitettäväksi kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Kokouskäsittely
Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää sivistyslautakunnalle
lisämäärärahaa 55 000 euroa toisen asteen koulutukseen ja 9 200 euroa
sivistystoimen hallintoon. Lisämääräraha katetaan kassavaroja pienentämällä.
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Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
__________________________________________________________________________________________
Sivistyslautakunta 23.6.2021 § 105
Koska kunnanvaltuusto on hyväksynyt määrärahan tämän vuoden osalta ja lautakunta
toiminnan jatkamisen ensi lukuvuoden ajan, Freeride Academin toiminta voi jatkua
lukuvuoden 2021-2022. Toiminnan jatkaminen edellyttää valmentajan työsuhteen
jatkamista. Kunnan johtosäännön 25 § mukaan sivistyslautakunta valitsee
hiihtovalmennustyöntekijät.
Sivistystoimenjohtaja on allekirjoittanut työsopimuksen, jolla työsuhteen katkeaminen
estettiin. Sopimus ei ole oikeanlainen, joten sen osalta sivistyslautakunta korjaa
samalla virheellisyyden. Sopimusmuutokseen on saatu hyväksyntä valmentaja
*********.
Ehdotus
Esittelijä: Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja
Freeride hiihtovalmentajaksi valitaan ********* 31.7.2022 asti. Sivistystoimenjohtajan
hyväksymä työsopimus muutetaan lautakunnan päätöksellä siten, että *********
työsuhdetta jatketaan keskeytyksettä 31.7.2022 asti. Määräaikaisuuden syy on
uusimuotoisen Freeride Academyn toiminnan vakiintumattomuus.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Muutoksenhakukielto
§91, §92, §93, §94, §95, §96, §101, §102
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§97, §98, §99, §100, §103, §104, §105
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistystoimistoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua 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. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta
Sivistystoimiston yhteystiedot
Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211
Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
sivistystoimistosta.

