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Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  

 
 

LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE PEKKA TJÄDERHANEN VALITUKSESTA  
 

Enontekiön kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:   
 
Kunnanhallitus esittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavassa esitetyn perusteel-
la valituksen hylkäämistä perusteettomana ja samoin valituksen täytäntöönpanokieltoa 
koskevan vaatimuksen hylkäämistä perusteettomana. 
 
Enontekiön kunnan hallinnollisen rehtorin vastuulla on rehtorin tehtävien lisäksi kunnan ope-
tustoimen toimialasta ja sen toiminnasta sekä kehittämisestä vastaaminen. Hallinnollinen 
rehtori vastaa opetustoimen asioiden valmistelusta ja esittelystä lautakunnalle sekä päätös-
ten täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnan hallinnollinen rehtori ei vastaa perinteisesti sivis-
tystoimenjohtajalle kuuluvista kokonaisuuksista vaan ainoastaan opetustoimen tehtävistä ja 
hallinnollisen rehtorin työpiste on kirkonkylän koulussa.  Enontekiön kunnan järjestely mah-
dollistaa yhtenäisen pedagogisen linjan eri yksiköissä  (yksi opetussuunnitelma). 
 
Enontekiön kunnanhallitus toteaa, että valittaja rinnastaa virheellisesti Enontekiön kunnan 
järjestelyä Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen erään kunnan järjestelystä, jossa oli 
sivistystoimenjohtaja-rehtori.  Ao. kunnassa kouluja oli kuusi oppilasmäärän ollessa huomat-
tavasti suurempi kuin Enontekiön kunnassa.  
 
Enontekiön kunnanhallitus pitää hallinnollisen rehtorin tehtäväkokonaisuutta ja vastatta-
vana olevien koulujen määrää -  huomioiden yksikköjen oppilas- ja opettajamäärä - sellai-
sena, että johtaja pystyy tosiasiallisesti vastaamaan jokaisen yksikön johtajan tehtävistä. 
Järjestely ei ole perusopetuslain vastainen. 
 
Perusopetuslain 37 §:n 1 momentin mukaan jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa 
tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.  
 
Perusopetuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE/1997) yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todetaan em. momentista seuraavaa:  
Pykälän 1 momentin perusteella jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. 
Nykyisen lainsäädännön mukaan koulussa on oppilasmäärästä riippuen joko johtaja tai reh-
tori. Rehtori voi olla kuten nykyisinkin yhteinen muun koulun tai oppilaitoksen kanssa. Nykyi-
sen lainsäädännön perusteella kysymykseen tulee yksi tai useampi muu peruskoulu taikka 
lukio. Ehdotuksessa ei ole rajoitettu sitä, millä kouluilla ja oppilaitoksilla voi olla yhteinen 
rehtori, vaan asia jää opetuksen järjestäjän päätösvaltaan. Rehtorin vastattavana olevien 
koulujen määrä tulee olla kuitenkin sellainen, että johtaja pystyy tosiasiallisesti vastaamaan 
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jokaisen alaisensa koulun johtajan tehtävistä. Näin ollen rehtoriksi nimitettävä henkilö ei voi 
yleensä toimia kunnan keskushallinnon tehtävissä. Rehtorin tehtävien hoitamista varten voi-
daan kunnan tai valtion järjestämässä opetuksessa perustaa johtajan tai rehtorin virka. Reh-
torin tehtävät voidaan kuten nykyisinkin järjestää siten, että joku koulun opettajista toimii 
rehtorina. 
 
Enontekiön kunnanhallitus toteaa, että kunnan tapa järjestää hallinnollisen rehtorin tehtävä 

on perusopetuslain mukainen huomioiden tehtäväkokonaisuus ja yksikköjen pienuus mm. 

oppilaiden ja opettajien määrä sekä tämän hetkinen yksikköjen tosiasiallinen tilanne, sillä 

hallinnollisen rehtorin lisäksi yksiköissä on seuraavat tehtävät yksiköittäin:  

-Hetta (yhtenäinen peruskoulu ja lukio): hallinnollinen rehtori ja apulaisjohtaja sekä lukion 

apulaisrehtori 

-Peltovuoma: hallinnollinen rehtori vastaa  

-Karesuvanto: opettajanviranhaltijalla on apulaisjohtajan tehtävät 

-Kilpisjärvi: opettajanviranhaltijalla on apulaisjohtajan tehtävät. 

Tämän lisäksi kunnassa on menossa selvitys, jossa tullaan esittämään mm., että 1.1.2020 lu-

kien kahden koulun opettajanviranhaltijalle määrättäisiin koulunjohtajan tehtävät.  

Kuten edellä käy ilmi, Enontekiön kunnan yksikköjen koko on erittäin pieni. Yksikköjen opet-

tajien määrä suhteessa oppilasmäärään on erittäin suuri Enontekiön kunnassa verrattuna jo-

pa naapurikuntiin, puhumattakaan Lapin kunnista ja valtakunnallisesti.  

Yksiköiden oppilas- ja opettajamäärät ovat seuraavat:  

1) Peltovuoman koulu 

- luokat 1.-2. suomenkielinen yhdysluokka 0.-2. saamenkielinen yhdysluokka 

- oppilaat: 3 ja 4, yht. 7 oppilasta 

- kaksi päätoimista luokanopettajaa  

 

2) Kilpisjärven koulu (yhtenäinen peruskoulu) 

- luokat 1.-8. (opetuksessa eri luokkajaot eri aineittain) 

- kaksi päätoimista tuntiopettajaa ja yksi päätoiminen luokanopettaja 

- oppilaita 13 

 

3) Karesuvannon koulu 

- suomenkieliset luokat 1.-2. (8 oppilasta) ja 3.-6. (11 oppilasta) 

- saamenkieliset luokat 0.-2. (4 oppilasta) ja 3.-6. (9 oppilasta) 

- oppilaita yhteensä 32 

- neljä päätoimista luokanopettajaa 

 

4) Hetan yhtenäinen peruskoulu 

- oppilaita yhteensä 114, 

 luokat 0, 1-2, 3-4, 5-6, 7,8,9 suomenkielisiä, 0-2, 3-5, 7,8,9 saamenkielisiä 

- luokanopettajia 6 

- aineenopettajia 12 

- erityisopettajia 2 (toinen myös erityisluokanopettaja) 
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- aineenopettajat yhteisiä Enontekiön Erälukion kanssa, luokanopettajilla tunteja 

myös yläluokilla ja lukiossa 

- erityisluokka (3 oppilasta, yksi opettja)  

 

5) Enontekiön erälukio (Hetta) 

- oppilaita 19 

- kaksi aineenopettajaa ja yksi tuntiopettaja (osa-aikainen), joilla tunteja vain lukios-

sa 

 
Enontekiön kunnanhallitus 

 

 Jari Rantapelkonen  Leni Karisaari 
 kunnanjohtaja   hallintojohtaja 


