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SIVLTK § 16

Sivistysjohtaja
Perusopetuslain (628/1998) 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla
toiminnasta vastaava rehtori.
Rehtorin tehtävää varten voidaan perustaa virka tai rehtorin tehtävä voidaan
määrätä jonkin muun viranhaltijan, esimerkiksi luokanopettajan tai
aineenopettajan erityiseksi tehtäväksi. Tehtävä voi olla myös osa-aikainen.
Rehtori voi olla yhteinen muun koulun tai oppilaitoksen kanssa. Saman
rehtorin vastattavana olevien koulujen ja oppilaitosten määrä tulee olla
sellainen, että rehtori pystyy tosiasiallisesti vastaamaan jokaisen alaisensa
koulun tai oppilaitoksen rehtorin tehtävistä. Eduskunnan sivistysvaliokunta
totesi koulutusta koskevista laeista antamassaan mietinnössä, että valiokunta
pitää tavoitteena sitä, että kullakin kouluyksiköllä on oma rehtorinsa.
(Lahtinen ja Lankinen: Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, 2009)
Sivistyslautakunta päätti 12.4.2006/35 §, että kullakin kunnan
perusopetuksen koululla on oma rehtori. Koulun hallinnollisesta ja
pedagogisesta johtamisesta vastaavat seuraavat:
1. Inarin koulu, rehtorin viran haltija
2. Ivalon ala-asteen koulu, rehtorin viran haltija
3. Ivalon yläasteen koulu, rehtorin viran haltija
4. Sevettijärven koulu, rehtorin osa-aikaisen viran haltija
5. Törmäsen koulu, opettajan viran haltija, jolle on määrätty
erityistehtäväksi rehtorin tehtävä.
Näistä Törmäsen koulu on myöhemmin lakkautettu kunnanvaltuuston
päätöksellä.
Inarin koulun rehtorina sijaisena ja nyt määräaikaisena rehtorina toimii
Elle-Maaret Näkkäläjärvi. Hänen määräaikainen sopimuksensa on tehty
kestämään aiemman rehtorin opintovapaan mukaisesti 3.6.2018 asti.
Elle-Maaret Näkkäläjärveltä on saatu suullinen suostumus siihen, että hän

jatkaa tehtävässä 31.7.2018 asti.
Inarin koulun rehtorin virka tulee laittaa julkiseen hakuun ja se ilmoitetaan
kunnan tavanomaisissa ilmoituskanavissa: kunnan verkkosivulla,
Kuntarekryssä, työvoimahallinnan sivulla, kunnan ilmoitustaululla ja
paikallislehti Inarilaisessa.
Sivistyslautakunta tekee päätöksen virkaan valittavista. Sivistyslautakunta
voi nimetä omat edustajansa haastatteluryhmään. Maaliskuun kokouksessa
voidaan tarkastaa haun tilanne ja päätetään haastattelujen aikataulusta.
Sivistyslautakunta valitsee Inarin koulun uuden rehtorin huhtikuun 2018
kokouksessa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
1. että Elle-Maaret Näkkäläjärven virkamääräystä määräaikaisena Inarin
koulun rehtorina jatketaan viran täyttämisen ajan, kuitenkin korkeintaan
31.7.2018 asti.
2. laittaa Inarin koulun rehtorin viran julkiseen hakuun ohessa olevan
hakuilmoituksen mukaisesti,
3. viran hakuajan päättyväksi 21.3.2018 klo 12.00 ja
4. nimeää haastatteluryhmän.
Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:
Lautakunta päättää
1. että Elle-Maaret Näkkäläjärven virkamääräystä määräaikaisena Inarin
koulun rehtorina jatketaan viran täyttämisen ajan, kuitenkin korkeintaan
31.7.2018 asti.
2. laittaa Inarin koulun rehtorin viran julkiseen hakuun ohessa olevan
hakuilmoituksen mukaisesti sekä lisäksi Opettaja -lehdessä,
3. viran hakuajan päättyväksi 21.3.2018 klo 12.00 ja
4. että haastatteluryhmään kuuluvat sivistysjohtaja sekä
lautakunnan puheenjohtajisto ja muut lautakunnan jäsenet halutessaan.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tiedoksi:
Elle-Maaret Näkkäläjärvi, Taitoa Oy, MedInari
Toimeksi: sivistysjohtaja
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
____________________

SIVLTK § 22

Sivistysjohtaja
Inarin koulun rehtorinviran hakuaika on päättynyt 21.3.2018 kello 12.00.
Sivistyslautakunta on aiemmin päättänyt maaliskuun kokouksessa tarkastaa
haun tilanne ja päättää haastattelupäivät.
Määräaikaan mennessä virkaan tuli 5 hakemusta, joista 4 on kelpoisia ja
yhdellä on kokemusta kouluhallinnon tehtävistä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
1. hakuaikaa jatketaan kaksi (2) viikkoa, 06.04.2018 klo 12.00 asti
2. haastattelut pidetään 16.04.2018. Aiemmassa haussa tulleet hakemukset
otetaan huomioon asiasta päätettäessä.
Toini Sanila teki sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeavan esityksen.
Sanila esitti jo hakeneiden esittelyä ja että esittelyn jälkeen tehtäisiin päätös
hakuajan jatkamisesta. Miina Seurujärvi kannatti Toini Sanilan ehdotusta.
Koska oli tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys,
suoritettiin äänestys. Äänestyksessä sivistysjohtajan esitys on Jaa ja Toini
Sanilan esitys Ei.
Äänestyksen tuloksena sivistysjohtajan esitys sai viisi (5) Jaa-ääntä ja Toini
Sanilan esitys sai neljä (4) Ei-ääntä. Sivistysjohtajan esitys tuli lautakunnan
päätökseksi.
Päätös:
Lautakunta päättää, että
1. hakuaikaa jatketaan kaksi (2) viikkoa, 06.04.2018 klo 12.00 asti
2. haastattelut pidetään 16.04.2018. Aiemmassa haussa tulleet hakemukset
otetaan huomioon asiasta päätettäessä.
Toini Sanila jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Toimeksi: sivistysjohtaja
Tiedoksi:
hakijat
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
_______________

SIVLTK § 29
Liite 1

Sivistysjohtaja

Aiemman käsittelyn jälkeen on todettu, että kokouksessa 21.3.2018 tehty
päätös Inarin koulun rehtorin vaalin hakuajan jatkamisesta poikkeaa siitä
tavasta, jolla Inarin kunnassa on aiemmin henkilövaaleja valmisteltu.
Kuntaliitosta on 22.3.2018 varmistettu aiemman päätöksen lainmukaisuus ja
todettu, ettei lakia rikkovaa menettelyvirhettä ole tapahtunut. Johtuen
aiemmasta tavasta poikkeavasta menettelystä, kunnanjohtaja on pyytänyt
asian uudelleen käsittelyä sivistyslautakunnassa.
Pyydetystä uudelleenkäsittelystä johtuen, 21.3.2018 kokouksessa tehtyä
päätöstä ei ole pantu täytäntöön. Merkitään tiedoksi, että hakuajan
päättymisen jälkeen on tullut yksi hakemus 22.3.2018, jota ei voitu
ensimmäisessä haussa ottaa huomioon.
Inarin koulun rehtorinvirkaa on määräaikaan 21.3.2018 kello 12.00
mennessä hakenut 5 henkilöä ja he ovat Hannele Heinonen, Samuli
Kinnunen, Elle-Maaret Näkkäläjärvi, Marja Seilonen ja Jukka Taipale.
Postileiman mukaan 19.3.2018 lähetetty Juha Ahosen hakemus oli lähetetty
Inarin koululle ja tuli sivistysosastolle 22.3.2018 kello 15.27. Mikäli
hakuaikaa jatketaan, tämä hakemus otetaan huomioon jatketussa haussa.
Hakijoista 4 on tehtävään kelpoisia eli heillä on perusopetuksen opettajan
kelpoisuus ja tarvittavat hallinnolliset opinnot. Yhdellä kelpoisista
hakijoista on hallinnollista työkokemusta. Kunnan tulee hyvän hallinnon
ohjeistuksen mukaisesti aktiivisesti hakea hyviä hakijoita. Tämä tarkoittaa
sitä, että tarvittaessa hakua on jatkettava. Jotta hakijoita päästään
vertailemaan haastattelussa, tulee hakijajoukon olla riittävän laaja ja
laadukas. Hakijavertailu ohessa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
1. jatkaa hakuaikaa kaksi viikkoa 17.4.2018 kello 24.00 asti
2. ilmoittaa tavanomaisten sähköisten ilmoituskanavien lisäksi alueellisessa
lehdessä
3. että aiemmassa haussa lähetetyt hakemukset otetaan huomioon toisessa
haussa
4. haastatteluun kutsuttavista ja haastattelun ajankohdasta kokouksessaan
18.4.2018.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Käsittely:
Miina Seurujärvi teki sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen
kohtaan 1. Hän ehdotti ettei hakuaikaa jatketa. Toini Sanila kannatti
Seurujärven ehdotusta.
Koska oli tehty sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,
puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Äänestyksessä
sivistysjohtajan esitys oli Jaa ja Miina Seurujärven esitys Ei.

Toimitetussa äänestyksessä sivistysjohtajan ehdotus sai kolme (3) Jaa-ääntä
ja Miina Seurujärven esitys sai kolme (3) Ei-ääntä. Puheenjohtajan ääni
ratkaisi ja 1. kohta hyväksyttiin sivistysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen sivistysjohtajan päätösehdotuksen.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen.
Miina Seurujärvi ja Toini Sanila jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän kohdalta kokouksessa.
Toimeksi:
Tiedoksi:
Lisätietoja:

sivistysjohtaja
hakijat
sivistysjohtaja Ilkka Korhonen,
puh. 0400 131 231

_______________
SIVLTK § 34

Sivistysjohtaja
Jatkettu hakuaika päättyy 17.4.2018 kello 24.00. Hakuilmoitus on aiempien
kanavien lisäksi julkaistu Lapin Kansassa 7.4.2018.
Hakijavertailu ja ehdotus haastatteluun kutsuttavista tuodaan kokoukseen,
johtuen aikataulusta. Haastattelut ehdotetaan pidettäväksi 27.4.2018.
Vertailu julkaistaan heti sen valmistuttua sähköiseen järjestelmään ja siitä
ilmoitetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille.
Inarin koulun rehtorin virka on ollut auki kaksi kertaa vähintään lain
edellyttämät 2 viikkoa. Hakuajalla Inarin koulun rehtorin virkaa on hakenut
7 henkilöä, joista tehtävään kelpoisia on viisi henkilöä. Heillä on
perusopetuksen opettajan pätevyys ja riittävät hallinnolliset opinnot.
Määräaikana Inarin koulun rehtoriksi hakivat seuraavat henkilöt:
filosofian maisteri, kauppatieteen maisteri Ahonen Juha,
restonomi (yamk) Heinonen Hannele,
filosofian maisteri, oikeustieteen maisteri Karjalainen Tuomas,
kasvatustieteen maisteri Lampela Mirja,
Saamen kielen ja kirjallisuuden maisteri Näkkäläjärvi Elle-Maaret,
kasvatustieteen maisteri Seilonen Marja,
filosofian maisteri Taipale Jukka

Hakijavertailu on ohessa. Yksi hakija veti hakuajalla hakemuksensa pois.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää, että
1. Inarin koulun rehtorin virkaan haastateltavaksi kutsutaan
Karjalainen Tuomas, Näkkäläjärvi Elle-Maaret, Seilonen Marja
ja Taipale Jukka. Perusteina kelpoisuus tehtävään, kokemus
perusopetuksen opettajan tehtävästä ja kokemus kouluhallinnosta joko
perusasteella tai lukiossa.
2. haastattelut pidetään 3.5.2018 alkaen klo 12.00.
3. Haastattelujen jälkeen lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen klo 17.00
ja päättää rehtorin valinnasta.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Toimeksi: sivistyjohtaja
Tiedoksi:
hakijat, koulujen rehtorit
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
_____________

SIVLTK § 42

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta haastattelee 3.5.2018 Inarin koulun rehtorin virkaan
hakeneet ja haastatteluun kutusutut Tuomas Karjalaisen, Elle-Maaret
Näkkäläjärven ja Marja Seilosen.
Jukka Taipale on 27.4.2018 ilmoittanut tulleensa valituksi rehtoriksi
toisaalle ja että hän vetää hakemuksensa pois.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että sivistyslautakunta valitsee
Inarin koulun rehtoriksi Elle-Maaret Näkkäläjärven.
Perusteina ovat kelpoisuus perusopetuksen rehtorin tehtävään, kokemus
perusopetuksen opettajan tehtävästä ja kokemus kouluhallinnosta
perusasteella sekä haastattelussa esille tulleet asiat. Näkkäläjärvi on lisäksi
pohjoissaamenkielentaitoinen.
Viran toimitus alkaa 1.8.2018. Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan kun
valittu henkilö on esittänyt hakuilmoituksessa pyydetyt viran hoitamiseen
soveltuvuuden osoittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja lain
504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa

tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asiakirjat toimitetaan sivistysosastolle
ja kunnan hallintosäännön mukaisesti vahvistamispäätöksen tekee
sivistysjohtaja. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Käsittely:
Haastattelut Inarin koulun rehtorin virkaan on pidetty 3.5.2018.
Haastattelijoina olivat sivistyslautakunnan jäsenet. Haastateltavina olivat
Tuomas Karjalainen, Elle-Maaret Näkkäläjärvi ja Marja Seilonen. Jukka
Taipale ilmoitti etukäteen, ettei osallistu haastatteluun.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi:
hakijat, Taitoa Oy, MedInari, rehtorit
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
______________

SIVLTK § 57

Sivistysjohtaja
Inarin koulun rehtoriksi valittu Elle-Maaret Näkkäläjärvi on ilmoittanut
30.5.2018 sähköpostilla sivistysjohtajalle, ettei ota virkaa vastaan.
Inarin kunnan hallintosääntö § 44: Jos haettavana olleeseen virkaan tai
virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä
varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai
virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan
edelleen voimassa.
Edellisen hakukierroksen hakijoista seuraavat ovat ilmoittaneet pitävänsä
hakemuksensa edelleen voimasssa uudelleenhaussa:
Juhani Ahonen, Hannele heinonen, Tuomas Karjalainen, Mirja Lampela ja
Marja Seilonen.
Inarin koulun rehtorina toimii alustavasti sovitun aikataulun mukaisesti
1.8.-30.9.2018 aiempi vararehtori Arto Lämsä.
Inarin koulun rehtorin paikka tulee laittaa auki hakuun ajalle 25.6.-2.8.2018.
Sivistyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran elokuussa, jolloin päätetään
haastatteluun kutsuttavista ja haastateltavista. Inarin koulun rehtorin paikka

pyritään täyttämään 1.10.2018 alkaen tai niin nopeasti kuin se on
mahdollista.Haastattelut tulee pitää elokuun aikana, jotta virka ehdittäisiin
täyttää 1.10.alkaen.
Hakuilmoituksen muoto on samanlainen kuin aiemmin.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
1. laittaa Inarin koulun rehtorin viran haettavaksi ajalla 25.6.-2.8.2018 tai
niin nopeasti kun se on mahdollista,
2. kokoontua seuraavan kerran 15.8.2018, jolloin päätetään haastatteluun
kutsuttavista ja
3. että haastattelijoina toimivat sivistysjohtaja, puheenjohtajisto ja
lautakunnan jäsenet, mukaan lukien NUVAn edustaja ja
kunnanhallituksen edustaja oman mahdollisuutensa mukaisesti.
Lisäksi lautakunta toteaa, että viisi aiemmin virkaa hakenutta otetaan
huomioon uudelleenhaussa ilmoituksensa mukaisesti.
Toini Sanila esitti, että kohdasta 3. haastattelijoiden joukosta poistetaan
NuVa:n edustaja. Esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen.
Toini Sanila jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Tiedoksi: uudelleenhaussa mukana olevat aiemmat hakijat
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
_______________
SIVLTK

Inarin koulun rehtorin virka on ollut haettavana 25.6.-2.8.2018. Hakuajan
kuluessa on tullut 4 uutta hakemusta. Aiemmassa haussa mukana olleista on
ilmoittanut pitävänsä hakemuksensa voimassa 5 henkilöä.
Inarin koulun rehtorin virkaa ovat hakeneet:
filosofian maisteri, kauppatieteen maisteri Ahonen Juha,
restonomi (yamk) Heinonen Hannele,
filosofian maisteri, oikeustieteen maisteri Karjalainen Tuomas,
kasvatustieteen maisteri Kinnunen Samuli,
kasvatustieteen maisteri Kyngäs-Teeriniemi Leila,
kasvatustieteen maisteri Lampela Mirja,
kasvatustieteen maisteri, fysioterapeutti Mäkikyrö Anitta,

kasvatustieteen maisteri Nilivaara Paula,
kasvatustieteen maisteri Seilonen Marja,
Hakijavertailu on ohessa. Hakemukset ovat nähtävänä haastattelijoille ja
lautakunnan jäsenille kokouksissa 15.8. ja 28.8.2018 sekä muina aikoina
hallintosihteerin työhuoneessa kunnanviraston aukioloaikana klo 9-15.
Kuntaliiton lakimiehen vastaus kysymykseen koskien hakijoiden
haastatteluun osallistuvia vastaus oli se, että hän ei nähnyt ongelmaksi
NUVA:n edustajan tai kunnanhallituksen edustajan osallistumista
haastatteluun.
Lakimiehen näkemyksen mukaan haastattelijoiden kokoonpanon muuttuessa
kyseessä on uusi prosessi, jonka vuoksi myös jo haastatellut tulisi kutsua
uudelleen haastatteluun niiltä osin kuin tarpeelliseksi nähdään, jotta
haastatellut olisivat tasavertaisessa asemassa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Lautakunta
1. päättää haastattelupäiväksi 28.8.2018 alkaen kello 12.00,
2. kutsuu haastatteluun Samuli Kinnusen, Paula Nilivaaran, Leila
Kyngäs-Teeriniemen ja Marja Seilosen
3. päättää pitää haastattelujen jälkeen kokouksen kello 16.00, jossa tekee
päätöksen Inarin koulun rehtorin valitsemiseksi.

