
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  ESITYSLISTA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ti 28.3.2017 klo 14 -  

   

 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

Asiat  28 § - 43 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 6.4.2017 

nähtävänä    
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Ltk  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

ASIALISTA 

 

§  28 Sivistyslautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

§  29 Kunnanhallituksen päätös 4.1.2017 § 18/lautakuntien ja muiden kun-

nan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkir-

jat  

§  30 Tilinpäätökseen liitettävät asiakirjat sivistystoimen osalta 2016 

§  31 Käyttötaloussuunnitelman vahvistaminen ja vastuuviranhaltijoiden 

nimeäminen sivistyslautakunnan alaisille tehtävä/tulosyksiköille 

vuodelle 2017  

§  32 Hyvän hallinnon noudattaminen Enontekiön kuntakonsernissa, kunnan-

hallituksen päätös ja ohjeistuskirje 

§  33 Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisen valinnan valmistelu kunnan-

hallituksen päätettäväksi 

§  34 Irtisanoutuminen/ Aila Keskitalo 

§  35 Irtisanoutuminen/ Pirkko Niemi 

§  36 Irtisanoutuminen/ Elsa Kurki 

§  37 Irtisanoutuminen/ Timo Tuominen 

§  38 Irtisanoutuminen/ Iiris Vieltojärvi 

§  39 Luokanopettajan viran täyttäminen sisäisellä siirrolla 

§  40 Avoimeksi julistettavat virat ja toimet 

§  41 Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

§  42 Tiedoksi annettavat 

§  43 Kokouksen päättäminen 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 28 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 6.4.2017. 

 

Y4 mukaisia pykäliä ei ollut. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 29 KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS 4.1.2017 § 18/Lautakuntien 

ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-

pöytäkirjat  

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunta toteuttaa toiminnas-

saan kunnanvaltuuston ja – hallituksen tavoitetta ”Kuntalaisen sivistyk-

sen edistäminen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta” ja määrärahoja vara-

taan eri tulosyksiköille nykyisen tulosyksikköjaon mukaisesti.  

 

Sivistyslautakunta tekee tarvittaessa määrärahojen jaon tarkistuksen tu-

losyksiköille sen jälkeen, kun sivistystoimea koskevat selvitykset ja 

niistä seuraavat mahdolliset toimenpidepäätökset kuluvan vuoden osalta 

on tehty.  

 

Selostus: 

Päätöshistoria sivistyslautakunnan osalta: 

 

”Sivistysltk 131 § TA 2017 JATKOKÄSITTELY 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvio on annetussa raamissa eli 

vuosikate on 4.640.000. Sivistyslautakunta toteaa, että talousarviomää-

rärahalla saadaan pyöritettyä koulu- ja varhaiskasvatus, mutta ei vapaa-

aikatoimen toimintoja (mm. kirjaston palkkamäärärahoista puuttuu puolet, 

kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimessa ei ole toimintaan 

määrärahoja, kotihoidon tuki poistettu). 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hetta-hiihtomaa 

siirretään teknisen toimen ja työpaja sosiaalitoimen alaisuuteen 

1.1.2017 alkaen. 

 

Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta käy läpi talousarvion luvut kustannuspaikkakohtaises-

ti. Sivistyslautakunnan talousarviokokouksessa 29.10.2016 talousarvio-

esitykseen oli jo sisällytetty talousarviotoimikunnassa hyväksytyt sääs-

tötoimet. Siitä huolimatta annettu raami ylittyi arvioidusta todellises-

ta tarpeesta johtuen n. 267 000,-. 

 

Kunnanvaltuuston seminaareissa on todettu, että esittelevän viranhalti-

jan tehtävä on tuoda esille vaihtoehtoja, joista luottamusmiehet voivat 

valita kokonaisuuksia, joiden kautta annettuun talousarvioraamiin pääs-

tään. Kokouksessa 29.9. esittelijät toivat esille säästökohteita ja 

vaihtoehtoja suurempien kokonaisuuksien osalta raamiin pääsemiseksi (py-

kälän liite) ja näiden perusteella luottamusmiehet tekivät ns. poliitti-
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nen linjauksen päätökseksi: sivistyslautakunta ei koske lakisääteisiin 

peruspalveluihin, ei käytä juustohöylää, kohdistaa säästöt vapaa-

aikatoimeen. Linjauksen perusteella sivistyslautakunta teki lopulliset 

päätökset ja päätösehdotukset kunnanhallitukselle (siv.ltk kokous 

29.9.2016 § 106). 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvion numero-osa sisältää sivis-

tyslautakunnan kokouksen 29.9.2016 tekemät päätökset (hiihtomaan ja työ-

pajan lakkauttaminen, kulttuuritoimen lakkauttaminen, kirjastotoimen 

lakkauttaminen, kunnan vapaaehtoisen kotihoidon tuen poistaminen jne.) 

siltä osin kuin ne olivat lain mukaan toteuttamiskelpoisia ja joiden mu-

kaan luvut on kustannuspaikoissa muutettu. Henkilöstömenojen osalta teh-

tiin teknisenä korjauksena lomarahaprosenttikorjaus (5 % muutettiin Ki-

kyn mukaiseksi 4,2%). Lisäksi kirjanpito poisti luvuista jäljelle jäävän 

ylityksen n. 10.000,-, jotta valtuuston antamaan raamiin 4.640.000,- 

päästiin. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että kirjastolain ja AVI:lta saadun tulkinnan 

perusteella kunta ei voi lakkauttaa kirjastoa ja kirjastoauto ei riitä 

takaamaan kirjastolain velvoitteita kunnalle järjestää kirjasto- ja tie-

topalveluita, joten palkkamenot ja kiinteistömenot jätettiin talousarvi-

oon eikä kirjastoa esitetä lakkautettavaksi.  

 

Työpajan osalta talousarvioon jätettiin sivistyslautakunnan päätöksen 

perusteella vain siirtymäkauteen ja alasajon toteuttamisaikaan tarvitta-

vat määrärahat. Sivistyslautakunta esittää, että siirretään Nuorten työ-

pajan (028009) hallinto ja jäljelle jääneet määrärahat 1.1.2017 sosiaa-

litoimelle. Perusteluna siirrolle on se, että työllistämisen tukitoimien 

painopiste on selkeästi pitkäaikais- ja velvoitetyöllistettävissä alle 

29-vuotiaiden nuorten sijaan ja sosiaalitoimi voi mahdollisesti saada 

jonkin hankkeen työpajatoiminnan jatkamiseksi. 

 

Hiihtomaan osalta sivistyslautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan 

päätöksen perusteella talousarvioon jätettiin vain siirtymäkauteen ja 

alasajon toteuttamiseen tarvittavat määrärahat. Sivistyslautakunta esit-

tää, että siirretään Hetta Hiihtomaan (029008) hallinto ja jäljelle jää-

neet määrärahat 1.1.2017 tekniselle toimelle. Perustelut ovat seuraavat: 

 

- Hetta Hiihtomaa on lähiliikuntapaikka ja lähiliikuntapaikkojen hal-

linto siirrettiin v. 2014 tekniselle toimelle 

- teknisen toimen alaisuudessa ovat määrärahat liikunta-alueille si-

sältäen liikuntapaikkojen hoitajan toimen 

- teknisellä toimella on määräaikaisena työntekijänä oppisopimuskou-

lutettu liikuntapaikkojen hoitaja, jolla myös hissivastaavan koulu-

tus (pakollinen laskettelukeskuksissa) ja hänellä on hyvä kokemus 

Hetta Hiihtomaan toiminnasta ja laitteista. 

- teknisellä toimella on todennäköisesti mahdollisuus hakea hankera-

hoitusta toiminnan jatkamiseksi ja alueen kehittämiseksi lähilii-

kuntapaikkana 
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Kulttuuritoimen osalta tuli kokouksen jälkeen esille, että määräaikai-

seksi valittua ei voida irtisanoa kesken määräajan eikä kunnassa ole 

avoinna olevaa siirrettävää paikkaa, joten siihen jätettiin palkkamäärä-

rahat. 

 

Kotihoidon tuki poistettiin päätöksen mukaisesti. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että v. 2017 talousarvio perustuu tällä het-

kellä tiedossa olevaan tarvittavaan henkilöstörakenteeseen. Vuoden aika-

na voi tulla esille asioita, mm. eläkkeelle jäämisiä, oppilas- ja lapsi-

määrien muutoksia, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja oli kutsunut sivistyslautakunnan koko-

ukseen 22.11.2016 kunnanjohtajan ja hallintojohtajan. Puheenjohtaja oli 

ottanut esille sivistyslautakunnan talousarvion ja esittänyt, että asia 

otetaan sivistyslautakunnan käsittelyyn lisäasiana. Sivistyslautakunta 

ei ollut hyväksynyt asian ottamista käsittelyyn, koska siitä ei ollut 

tullut etukäteen mitään tietoa eivätkä sivistyslautakunnan esittelijät 

eivätkä jäsenet olleet tienneet, että kokoukseen on kutsuttu asiaa var-

ten kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja määräsivät sivistys-

lautakunnalle uuden kokouksen asian johdosta maanantaille 28.11. klo 14. 

 

Kokouskutsut laitettiin sähköpostin kautta sivistyslautakunnan jäsenille 

to 24.11.2016. Sivistysosaston osastopäällikön virkavapauden johdosta 

esityslista lähti liikkeelle vasta perjantaina 25.11. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on laittanut sivistyslautakunnalle perjan-

taina 25.11. sähköpostilla tiedoksi talousarviolukujen sisältöön vaikut-

taneita asioita sekä vastauksia 22.11. kokouksessa esille tulleisiin ky-

symyksiin puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalon esittämien kysymysten 

lukujen osalta (koskivat mm. Hetan peruskoulua ja lukiota, kirjastoa, 

Peltovuoman päivähoitoa, Miessiä, päiväkodin suomenkielistä ryhmää, 

kulttuuritoimea, Kilpisjärveä). 

 

Kun toimielin on tehnyt päätöksen, sen toimeenpanoon kuuluu toimistossa 

tehdä erilaisia toimenpiteitä. Talousarvion osalta tulee muuttaa kokouk-

sessa ollut numero-osa kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Tämä 

työ tehtiin sivistystoimen hallinnossa ja numero-osa saatiin sovitettua 

annettuun raamiin. Lautakunnan pykälä ja sen perusteella muutettu talo-

usarvion numero-osa ovat menneet eteenpäin kunnan hallinnossa tässä vai-

heessa kunnanhallitustasolle. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Päätöshistoria: 

 

Sivistysltk 13.10.2016 114 § Talousrvion 2017 jatkokäsittely 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle ei ollut tullut taloustoimikunnalta eikä kunnan-

hallitukselta ohjetta tai määräystä asian jatkokäsittelyyn. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja oli pyytänyt kokoukseen kunnanjohtajan 

ja hallintojohtajan. Kumpikaan ei saapunut kokoukseen, joten talousarvi-

on käsittelyä lautakuntatasolla ei jatkettu. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus: Koska asiaan ei ole tullut uutta 

tietoa taloustoimikunnasta eikä kunnanhallituksen kokouksesta, sivistys-

lautakunta ei jatka talousarviokeskustelua. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta antoi kokouksessaan 29.9.2016 kunnanhallitukselle ja 

edelleen –valtuustolle talousarvioehdotuksen vuodelle 2017. 

 

Maanantaina 10.10.2016 on kunnassa taloustoimikunnan kokous ja samana 

päivänä kunnanhallituksen kokous. 

 

Sivistyslautakunta varautuu siihen, että se joutuu käsittelemään v. 2017 

talousarviota uudelleen.” 

 

 

Kunnanhallitus päätti 4.1.2017 § 18, että ”sivistyslautakunnan 

28.11.2016 § 131 palautetaan lautakunnalle ja perusteluna todetaan seu-

raavaa: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen tavoit-

teeksi: Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-

ajantoiminta. Kunnanhallitus päättää todeta, että sivistyslautakunnan 

tulee ottaa huomioon valtuuston päätös.”  

 

Kunnanvaltuusto on siirtänyt vuoden alusta lukien sivistystoimen talous-

arviosta tukipalvelut yleishallinnon alaisuuteen ja työpajan sosiaali-

toimen alaisuuteen, jolloin vuonna 2016 tälle vuodelle annettu raami ei 

enää pidä paikkaansa. 
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Sivistysltk § 30 TILINPÄÄTÖKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT SIVISTYSTOIMEN 

OSALTA 2016 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja – valtuustolle liitteenä 

olevat tilinpäätösasiakirjat (liite 1). 

 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi lautakuntatason BSC-korttien to-

teutuminen vuodelta 2016 (liite 2). 

 

Selostus: 

Hallintojohtaja on pyytänyt 31.1.2017 hallintokuntia antamaan tilinpää-

töstiedot 28.2.2017 mennessä. Tilinpäätöstiedoissa tulee olla: 

- tuloskortti   

- henkilöstötaulukko 

- toiminnan lyhyt laadullinen kuvaus. Kuvaukseen otetaan keskeisin 

sisältö ja poikkeamat suhteessa valtuuston hyväksymään talousar-

vioon. Pituus enintään yksi sivu. 

- lyhyt kuvaus lautakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhal-

linnasta. 

 

 

 

Liite 1  Tilinpäätös 2016  

Liite 2  BSC-kortit, lautakuntatason 

 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus, -valtuusto 
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Sivistysltk § 31 SIVISTYSOSASTON VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN JA 

VASTUUVIRANHALTIJOIDEN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa v. 2017 talousarvion käyttösuunni-

telmaksi liitteessä esitetyn sivistystoimen talousarvion (liite 3) ja 

hyväksyy siihen sisältyvät taloudellista säästöä tuottavat toimenpiteet 

selostuksen mukaisesti.  

 

Sivistyslautakunta toteaa, että käyttösuunnitelma ja määrärahojen jako 

ja virkanimike tulee mahdollisesti muuttumaan sen jälkeen, kun kunnassa 

on valmistunut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vaaditut selvitykset 

ja niiden perusteella on tehty päätöksiä toimintojen järjestämisestä se-

kä kunnanhallituksessa kesken olevasta vapaa-aikatoimen virkajärjeste-

lystä on saatu päätös. 

 

Sivistyslautakunta päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti (vas-

taavuus sähköisen laskutusjärjestelmä Rondon kanssa): 

 

Kustannuspaikka Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

Koulutoimen hallinto 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Sivistystoimen auto 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Hetan yhtenäinen peruskoulu 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja apulaisjohtaja 

Karesuvannon koulu 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja apulaisjohtaja 

Kilpisjärven koulu 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja apulaisjohtaja 

Peltovuoman koulu 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja apulaisjohtaja 

Kerhotoiminnan kehittäminen 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

ESR-hanke EMOK Monitoimi-

juus 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Somapaikka oppia 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 
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Erityisop.hanke 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

ESR EMOK 2 –hanke Flat rate 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Kv-hanke 2 rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Kerhohanke  

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Esi- ja perusopetuksen kehittämi-

nen-hanke 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Kalottikulttuuria tunturilapsille-

hanke 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

KV-hanke Tuntureiden lapset 

maailmalla 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Tasa-arvohanke, sm-kielinen 

koulunkäynninohjaaja 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Erälukio 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja apulaisrehtori 

Ammattioppilaitokset 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Saamelaismusiikin aikuiskoulu-

tushanke 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Arktista pedagogiikkaa-hanke rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Revontuliopisto 

 

rehtori-sivistystoimenjohtaja vapaa-aikatoimen sihteeri 

Erityis- ja varhaiskasvatus 

 

varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Perhepäivähoito 

 

varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Peltovuoma,  

ryhmäperhepäiväkoti 

varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Saana varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Touhula varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Karesuvannnon saamenkielinen 

päivähoito 

varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 
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Saamenkielinen kielikylpy varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Päiväkoti Miessi varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Päiväkoti 2 pienet varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Päiväkoti 3 isot varhaiskasvatusohjaaja rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Kirjastotoimi vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Kirjastoauto vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Kulttuuripalvelut vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Nuorisotyö vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Nuorisoneuvosto vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Elokuvatoiminta vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

3-9 luokkien iltapäi-

vä/nuorisokerho 

vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Etsivä nuorisotyö vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Elokuvateatteri vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Monialainen MOP-hanke vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Monialainen MOP flat rate vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Liikuntatyö vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Liikuntatapahtumat vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Liikunnan kehittämisraha vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

KKI-toiminta vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Liikuntahalli vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Hetta Hiihtomaa vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Lumen ja jäänveisto-hanke vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Terveet tavat-hanke vapaa-aikatoimen sihteeri rehtori-sivistystoimenjohtaja 

 

 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2017 mukaan kun-

nanhallituksen ja lautakuntien (hallintosääntö 45 §) on vahvistettava 

tehtäväalueilleen käyttö-suunnitelmat välittömästi vuoden alussa. Käyt-

tösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä kunnanhallituksen ja lautakun-

tien tulee jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin (kustannuspaikat) ja ni-
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metä niille vastuuviranhaltijat varahenkilöineen hallintosäännön mukai-

sesti. 

Käyttösuunnitelman tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota 

(sitovat erät: nettomenot ja tavoitteet).  

 

Valtuusto päätti kokouksessaan 7.12.2016 § 45 sivistystoimen talousar-

vioraamin vuosikatteeksi 4.640.000,-. Vuodelle 2016 annettu vuosikate 

oli 4.946.010,-. Vuodelle 2017 annettu raami oli 306.010,- vähemmän kuin 

vuodelle 2016 annettu raami. 

 

Vaikka raamista vähennettiin Kikyn tuomat muutokset, ei sivistyslauta-

kunta päässyt raamiin ilman toimintojen alasajoehdotuksia (TA-kokous 

28.11.2016). Kunnanhallitus käytti otto-oikeutta ko pykälään ja palautti 

asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi valtuusto antoi ta-

kokouksessaan 7.1.2016 § 45 sivistyslautakunnalle tavoitteisiin lisäyk-

sen ”Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-

ajantoiminta”.  

 

Kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen sivistystoimesta on val-

tuuston päätöksellä siirretty tukipalvelut yleishallinnon ja nuorten 

työpaja sosiaalitoimen alaisuuteen. Muutoksen jälkeen sivistystoimen ta-

lousarvioon jäi toimintakuluiksi 4.811.220 € (v. 2016 ta 5.799.320 €), 

toimintatuotoiksi 666.200 (v. 2016 ta 844.070 €) ja vuosikatteeksi 

4.145.020 € ( v. 2016 ta 4.749.033 €). Hetta Hiihtomaan siirto on kes-

ken, joten se on tässä vielä sivistystoimen talousarviossa. 

 

Määrärahojen jakoon sisältyy mm. seuraavat taloudellista tehokkuutta 

tuovat ratkaisut: Kilpisjärven koulun 4. virka jätetään täyttämättä, He-

tan koulukeskuksessa siirretään toistaiseksi valittu tuntiopettaja eläk-

keelle jäännin vuoksi vapautuvaan luokanopettajan virkaan, ylituntien 

määrää pyritään edelleen vähentämään lv. 2017 – 2018 alusta, kunnan va-

paaehtoinen kotihoidontuki päättyy 1.7.2017 alkaen, Karesuvannon päivä-

hoito siirtyy koulun tiloihin 1.8. alkaen, Peltovuoman päivähoito siir-

tyy koulun tiloihin 1.8. alkaen, Kilpisjärven päivähoito siirtyy moni-

toimitalon tiloihin 1.8. alkaen, käyttömäärärahoja on tulosyksiköille 

jaettu vähemmän kuin edellisenä vuotena, vapaa-aikatoimen täyttämättömi-

en virkojen osalta säästyy jonkin verran palkkausmäärärahoja kevään 2017 

aikana, uusia hankkeita ei aloiteta omarahoitusosuuden säästämiseksi ja 

tulosyksiköille on annettu ohjeet hankintojen tiukkaan harkintaan. 

 

Toimintatuotot on arvioitu olevan n. 215.000,- pienemmät kuin vuoden 

2016 toteutuma (ateriakorvaukset siirtyvät keskuskeittiön mukana yleis-

hallinnon alle, hankkeita vähennetään, työllistämiskorvaukset siirtyvät 

työpajan mukana sosiaalitoimen alle jne). 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.3.2017 § 90 ”velvoittanut kunnanjohta-

jaa huolehtimaan siitä, että sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunni-

telman vuodelle 2017 välittömästi ja tarvittaessa tarkentaa käyttösuun-

nitelmaa vuoden kuluessa heti selvitystöiden valmistelun ja selvitysten 

perusteella tehtävien päätösten jälkeen.”  
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Liite 3 Talousarvio 2017 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus, -valtuusto, palkkatoimisto, kirjanpito, vas-

tuuviranhaltijat 
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Sivistysltk § 32 HYVÄN HALLINNON NOUDATTAMINEN ENONTEKIÖN 

KUNTAKONSERNISSA, KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS JA OHJEISTUSKIRJE 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan kunnanhallituksen ohjeistuskirje tiedoksi ja noudatettavaksi 

sivistystoimen alaisille yksiköille. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on antanut kaikille Enontekiön kuntakonserniin 

kuuluville noudatettavaksi päätöksensä 7.2.2017 § 46, jonka mukaisen oh-

jekirjeen ovat toimittaneet kaikille kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 

28.2.2017: 

 

”Hyvän hallinnon noudattaminen Enontekiön kuntakonsernissa 

 

Kunnanhallitus päätti 7.2.2017 § 46, että tästä eteenpäin toimivallan 

ylityksiin ja lainsäädännön, kunnan sääntöjen, ohjeiden ja määräysten 

sekä hyvän hallinnon vastaiseen toimintaan suhtaudutaan niiden vaatimal-

la vakavuudella ja puututaan käytössä olevin menettelyin huomautuksen, 

varoituksen tai muun sanktion muodossa. 

 

Tausta 

 

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään 

kuntalaissa. Kuntalaissa on määräykset mm. hallintosäännöstä. Kunnan 

toimivallanjaosta ja toimivallan edelleen siirtämisoikeudesta päättää 

valtuusto hallintosäännössä. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun 

muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. 

 

Hallintolailla edistetään ja toteutetaan hyvää hallintoa sekä oikeustur-

vaa hallintoasioissa. Lakia sovelletaan kunnallisissa viranomaisissa. 

Laissa on säännökset yleisesti sovellettavista hyvän hallinnon perus-

teista, hallintoasiassa noudatettavista menettelyllisistä vaatimuksista 

sekä asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon menettelyvaatimuksista. 

 

Hyvän hallinnon perusteet on tärkeä tuntea ja toimia niiden mukaisesti 

viranhaltijatasolla, kaikissa hallintokunnissa, toimielimissä ja tytär-

yhteisöissä. Mm. lainmukaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus, riippu-

mattomuus, objektiivisuus ja suhteellisuus sekä päätösten perustelemis-

velvollisuus ovat tärkeitä Enontekiön kunnan kaikessa toiminnassa ml. 

valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Esittelijän erityisestä vas-

tuusta on määräykset kuntalaissa. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 

Jari Rantapelkonen  Leni Karisaari 

kunnanjohtaja  hallintojohtaja” 
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Sivistysltk § 33 VARHAISKASVATUSOHJAAJAN VIRANSIJAISEN VALINNAN 

VALMISTELU KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTETTÄVÄKSI 

 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää ketä hakijoista kutsutaan haastatteluun. 

Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan jäsenet, kunnanjohtaja, 

hallintojohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja erityislastentarhan-

opettaja-kuntoutusohjaaja. Haastattelun jälkeen kunnanhallitus tekee 

varsinaisen valinnan. 

 

Koska hakuaika on kesken esityslistan postituksen aikana, annetaan ehdo-

tus haastateltavaksi kutsuttavista kokouksessa. 

 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus ei hyväksynyt kokouksessaan 6.3.2017 § 86 sivistyslauta-

kunnan esittämiä korvauksia varhaiskasvatusohjaajan tehtävien hoitami-

sesta (siv.ltk 23.2.2017 § 19), joten sijaisuusesitys ja tehtävien hoi-

taminen raukesi siihen. Rehtori-sivistystoimenjohtajan, kunnanjohtajan 

ja hallintojohtajan välisessä neuvottelussa 7.3. sovittiin, että vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävä laitettiin ulkoiseen hakuun (khall. 

6.3.2017 § 86: ”mikäli sivistyslautakunta laittaa viransijaisen ulkoi-

seen hakuun, sivistyslautakunta valmistelee viransijaisen valinnan kun-

nanhallituksen päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti”).  

 

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan, että vs. varhaiskasvatusoh-

jaajan tehtävän täyttää kunnanhallitus. Kunnanhallitus on antanut sivis-

tyslautakunnalle tehtäväksi valmistella viransijaisen valinnan kunnan-

hallituksen päätettäväksi. 

 

Virkailmoitus on ollut TE-keskuksen sivuilla haettavana ajalla 13. – 

24.4.2017. Hakuajan päättymiseen 24.3.2017 klo 15.00 mennessä hakemuksia 

tuli ???kpl. Yhteenveto hakijoista liitteenä.  

 

 

Päätöshistoria kunnanhallituksen osalta: 

 

Khall 86 § 6.3.2017 Esitys kunnanhallitukselle/korvaus tehtävän hoitami-

sesta  

Päätös:  

Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan esityksen tiedoksi ja päätti 

yksimielisesti todeta sivistyslautakunnalle, että toimivalta tehtäväkoh-

taisesta palkasta päätettäessä on siirretty kunnanjohtajalle selos-

tusosassa olevalla tavalla. Kunnanhallitus toteaa, että toimivaltainen 

viranhaltija tekee asiassa päätöksen.  
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Mikäli sivistyslautakunta laittaa viransijaisen ulkoiseen hakuun, sivis-

tyslautakunta valmistelee viransijaisen valinnan kunnanhallituksen pää-

tettäväksi hallintosäännön mukaisesti.  

Lisäksi kunnanhallituksen päätti yksimielisesti todeta, että sivistys-

lautakunnan esitys ei ole linjassa kunnassa aikaisemmin tehtyjen vastaa-

vanlaisten palkkauspäätösten kanssa ja kunnanhallitus ohjeisti kunnan-

johtajaa, että palkkauspäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon aikaisem-

mat kunnan linjaukset.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan esityksen tiedoksi ja päät-

tää todeta sivistyslautakunnalle, että toimivalta tehtäväkohtaisesta 

palkasta päätettäessä on siirretty kunnanjohtajalle selostusosassa ole-

valla tavalla. Kunnanhallitus toteaa, että toimivaltainen viranhaltija 

tekee asiassa päätöksen.  

Mikäli sivistyslautakunta laittaa viransijaisen ulkoiseen hakuun, sivis-

tyslautakunta valmistelee viransijaisen valinnan kunnanhallituksen pää-

tettäväksi hallintosäännön mukaisesti.  

 

Selostus  

Kunnanhallitus on 12.10.2015 siirtänyt päätösvallan virka-/työvapaasta 

johtuvien enintään 6 kk kestävien kunnan sisäisten sijaisuusjärjestely-

jen johdosta tehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen mahdollisesta tarkis-

tamisesta KVTESin mukaisesti kunnanjohtajan päätettäväksi kunnansihtee-

rin (KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta 1.1.2015 lukien.  

Kunnanhallitus on 26.1.2016 laajemmin siirtänyt toimivaltaansa antamalla 

tehtäväkohtaisista palkoista päättämisen kunnanjohtajan päätettäväksi 

kunnansihteerin (KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta, siltä osin kun 

lautakunnille ei ole annettu päätösvaltaa tehtäväkohtaisista palkoista. 

Kunnanhallitus on 12.5.2011 päättänyt, että lautakunnat voivat vakinais-

ta henkilöstöä ottaessaan päättää tehtäväkohtaisen palkan enintään sa-

maksi kuin muiden samaan hinnoittelukohtaan kuuluvien, vaativuudeltaan 

samantasoisten tehtävien tehtäväkohtainen palkka huomioiden kuitenkin 

mahdollinen puuttuvan koulutuksen tai kokemuksen johdosta tehtävä alen-

nus ao. työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset huomioiden. Yhtenäisen 

käytännön varmistamiseksi kunnassa on annettu linjaus puuttuvan koulu-

tuksen tai kokemuksen johdosta tehtävässä alennuksessa.  

Palkkauksesta päättäminen on selostettu kunnan henkilöstöohjeessa.  

Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa toi-

mivien viranhaltijoiden valinnasta. Tarvittaessa kunnanhallitus ratkai-

see onko viranhaltija johtavassa asemassa.  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 28.3.2017 17 

 

Ltk  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Mikäli valtuuston täytettäväksi kuuluva virka on avoinna tai mikäli sitä 

hoitava viranhaltija on estynyt hoitamasta virkaansa voi kunnanhallitus 

valita tilalle viransijaisen tai avoimen viran hoitajan.  

Avoimen viran hoitajan voi kunnanhallitus kuitenkin palkata enintään 

kuuden kuukauden ajaksi.  

Lautakunnan tehtäväalueella tehtäväkokonaisuudesta eli vastuualueesta 

suoraan ao. toimielimelle vastaavan viranhaltijan on katsottu Enontekiön 

kunnassa toimivan johtavassa tehtävässä, sillä kunnan varhaiskasvatusoh-

jaajan virkavalinta (toistaiseksi otettu) on tehty valtuustossa vuonna 

2011. Varhaiskasvatusohjaaja toimii myös esittelijänä lautakunnassa.  

 

Päätöshistoria sivistyslautakunnan osalta: 

 

Sivistysltk 23.2.2017 § 19  

ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE/KORVAUS TEHTÄVÄN HOITAMISESTA  

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

Mikäli esitystä ei kunnanhallituksessa hyväksytä palkkauksen osalta (ky-

seessä ei ole henkilökohtainen lisä), virka laitetaan ulkoiseen hakuun 

(on ollut jo sisäisessä haussa, ei tullut hakemuksia).  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi väliaikaiset 

virkajärjestelyt alla olevan selostuksen mukaisesti.  

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy korva-

uksen lisätehtävistä ja –vastuusta ja esimiesasemasta (KVTES luku II 9 § 

kohta 3.2 ja 3.3., pohjahitu 05PKO014) seuraavasti:  

- erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja Eila Halmiaiselle 20 % 

eli 500,-/kk ajalta 7.2. - 31.5.2017  

- vs. lastentarhanopettaja Tiia Saatiolle 20 % eli 500,-/kk ajalta 7.2. 

– 31.5.2017  

 

Määrärahat varhaiskasvatusohjaajan palkkaan on alun perin arvioitu koko 

vuodelle. 

  

Selostus:  

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on ollut lakisääteisellä virkavapaalla 

20.12.2016 alkaen ja on edelleen 6.3. asti. Hän palaa vakinaiseen tehtä-

väänsä Riekon vastaavaksi lastentarhanopettajaksi virkavapaansa jälkeen.  

Virkavapauden ajan varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä ovat hoitaneet ilman 

lisäkorvausta ja lisätyöaikaa rehtori-sivistystoimenjohtaja, erityislas-

tentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja, toimistosihteeri ja Riekon vt. las-

tentarhanopettaja. Tällä hetkellä sijaisjärjestelyvastuut on sovittu si-

vistystoimen viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken 6.2.2017 asti.  

Sivistyslautakunta laittoi sisäiseen hakuun (kokous 31.1.2017 § 10) vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävän, johon on yhdistetty kirjaston hallin-  
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toon liittyvät tehtävät siihen asti, kun vakituinen varhaiskasvatusoh-

jaaja palaa virkavapaalta (kevät/kesä 2018). Tehtäviä yhdistettiin ta-

loudellisista syistä. Kulttuurin osuudesta vastaa vuoden 2017 ajan mää-

räaikainen hanketyöntekijä. Sivistyslautakunta päätti, että mikäli si-

säisessä haussa ei tule hakijoita, vs. varhaiskasvatusohjaajan tehtävä 

laitetaan ulkoiseen hakuun.  

Sisäisessä haussa ei tullut yhtään hakemusta. Sivistystoimen osastopääl-

likkö neuvotteli tilanteesta erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan ja molempien vs. lastentarhanopettajien kanssa. Neu-

votteluissa todettiin, että uuden henkilön, mikäli sellainen ulkoisessa 

haussa mahdollisesti tulisi, perehdyttäminen on niin pitkäaikainen pro-

sessi, että tehtävien sisäisen, joustavan järjestelyn avulla toiminnat 

saadaan nopeammin, helpommin ja edullisemmin hoidettua tämän kevään 

osalta. Kesäkuusta eteenpäin mietittäisiin uudet ratkaisut sen hetkisen 

tilanteen perusteella.  

Vs. lastentarhanopettaja Reetta Kumpulaisen nykyinen työsopimus on 

31.5.2017 asti. Sivistystoimenjohtajan päätöksellä hänet siirretään vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävään, johon on lisätty kirjaston hallinnon 

tehtäviä 40 %, 6.3. lähtien, kun toistaiseksi valittu vastaava lasten-

tarhanopettaja palaa takaisin Riekkoon ja Reetta Kumpulaisen työpanos 

vapautuu sieltä. Palkkaus KVTES:in mukaan. Tällä ajalla erityislasten-

tarhanopettaja ja vs. lastentarhanopettaja hoitavat edelleen osan heille 

määrätyistä varhaiskasvatusohjaajan tehtävistä, koska vs. varhaiskasva-

tusohjaajan työajasta osa menee kirjastonhallintoon. 

 

 

Liite 4 Yhteenveto hakijoista 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus
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Sivistysltk § 34 IRTISANOUTUMINEN/ AILA KESKITALO 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. 

 

Sivistyslautakunta kiittää luokanopettaja Aila Keskitaloa pitkästä ja 

ansiokkaasta työurasta Enontekiön kunnan koululaitoksessa ja toivottaa 

hyviä eläkepäiviä. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

”Sivistyslautakunta 

Sanon itseni irti luokanopettajan virasta 1.8.2017 alkaen vanhuuseläk-

keelle siirtymisen johdosta. 

Aila Keskitalo” 

 

Tiedoksi: Aila Keskitalo, palkkasihteeri
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Sivistysltk § 35 IRTISANOUTUMINEN/PIRKKO NIEMI 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. 

 

Sivistyslautakunta kiittää Pirkko Niemeä hänen hyvästä työstään Enonte-

kiön kunnan Kilpisjärven kylän ryhmäperhepäiväkodissa ja toivottaa hyviä 

eläkepäiviä. 

 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

”Sivistyslautakunta 

Sanon itseni irti ryhmäperhepäivähoitajan toimesta 1.6.2017 alkaen van-

huuseläkkeelle siirtymisen johdosta. 

Pirkko Niemi” 

  

 

Tiedoksi: Pirkko Niemi, palkkasihteeri 
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Sivistysltk § 36 IRTISANOUTUMINEN/ELSA KURKI 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. 

 

Sivistyslautakunta kiittää Elsa Kurkea pitkästä ja ansiokkaasta työuras-

ta Enontekiön kunnan Karesuvannon kylän ryhmäperhepäiväkodissa ja toi-

vottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

”Enontekiön sivistyslautakunta 

Sanoudun irti työstäni perhepäivähoitajana jäädessäni vanhuuseläkkeelle 

01.08.2017 lukien. Viimeinen työpäiväni on 31.7.2017. 

Kaaresuvannossa 18.02.2017 

Elsa Ilona Kurki” 

 

 

Tiedoksi: Elsa Kurki, palkkasihteeri 
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Sivistysltk § 37 IRTISANOUTUMINEN/TIMO TUOMINEN 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. 

 

Sivistyslautakunta kiittää luokanopettaja ja koulunjohtaja Timo Tuomista 

pitkästä ja ansiokkaasta työurasta Enontekiön kunnan koululaitoksessa ja 

toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

”Sivistyslautakunta 

Sanon itseni irti Kilpisjärven koulun apulaisjohtajan virasta 1.8.2017 

alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

Kilpisjärvi 14.2.2017 

Timo Tuominen 

apulaisjohtaja, Kilpisjärven koulu” 

  

 

Tiedoksi: Timo Tuominen, palkkasihteeri 
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Sivistysltk § 38 IRTISANOUTUMINEN/IIRIS VIELTOJÄRVI 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi. 

 

Sivistyslautakunta kiittää luokanopettaja Iiris Vieltojärveä pitkästä ja 

ansiokkaasta työurasta Enontekiön kunnan koululaitoksessa ja toivottaa 

hyviä eläkepäiviä. 

 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

”Sivistyslautakunta 

Sanon itseni irti luokanopettajan virasta 1.8.2017 alkaen vanhuuseläk-

keelle siirtymisen vuoksi. 

Iiris Vieltojärvi”. 

 

 

 

Tiedoksi: Iiris Vieltojärvi, palkkasihteeri 
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Sivistysltk § 39 LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN SISÄISELLÄ SIIRROLLA 

 

Päätös: 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta siirtää koulukeskuksessa avoimeksi tulleeseen luokan-

opettajan virkaan (velvollisuus opettaa teknistä työtä, kuvataidetta) 

suostumuksellaan koulukeskuksen vakituisen tuntiopettajan TM, luokan-

opettaja Mirja Angelin 1.8.2017 alkaen toistaiseksi. 

 

Selostus: 

Hetan koulukeskuksessa vapautuu eläkkeelle siirtymisen johdosta luokan-

opettajan virka 1.8.2017 alkaen. Enontekiön kunnan talousarvion täytän-

töönpano-ohjeiden mukaan vuonna 2017 avoimiksi tulevia virkoja ja toimia 

ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko teh-

tävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai 

muulla tavalla täyttämättä virkaa tai tointa.  

 

Sivistyslautakunnalle annettu talousarvioraami edellyttää toimenpiteitä, 

joilla annettu määräraha saadaan riittämään. Tuntiopettajalla aiemmin 

olleista tunneista osa siirretään nykyiseen virkaan ja osa yhdistetään 

muihin opetusryhmiin. 
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Sivistysltk § 40 AVOIMIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että 

- luokanopettajan virka Kilpisjärven koululla jätetään säästösyistä 

täyttämättä 

- Hetan koulukeskuksessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti luo-

kanopettajan virka ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018, koska luokkajakoti-

lanne jatkuu samana kuin kuluvana lukuvuotena (ensin sisäiseen ha-

kuun, sitten tarvittaessa ulkoiseen hakuun) 

- luokanopettaja (velvollisuus opettaa liikuntaa), Hetan yhtenäinen 

peruskoulu, viransijaisuus ajalle 8.8. – 22.12.2017 (viranhaltija 

palaa joulun jälkeen virkavapaalta), luokkajako säilyy nykyisel-

lään. 

- lehtorin virka (englanti, mahdollisesti myös ruotsin kielen tunte-

ja, pk ja lu, virkavapaalla ollut viranhaltija irtisanoutui syyslu-

kukauden 2016 aikana) julistetaan haettavaksi määräaikaisesti ajal-

le 1.8.2017 – 31.7.2018. Määräaikaisuuden perusteena on tulevien 

muutosten ennakoinnin vaikeus. Virka laitetaan suoraan ulkoiseen 

hakuun, koska vakituisissa tehtävissä ei ole englannin lehtorin 

kelpoisuutta omaavia viranhaltijoita.  

- luokanopettajan virka, Peltovuoman koulu, julistetaan haettavaksi 

määräaikaisesti ajalle 1.8.2017 – 31.7.2018, määräaikaisuuden pe-

rusteena on mahdollinen luokanopettajan virkojen väheneminen eri 

kouluilla lähivuosina oppilasmäärän vähenemisen vuoksi (ensin si-

säiseen hakuun, sitten tarvittaessa ulkoiseen hakuun), virka on 

koulun ainoa suomenkielinen opettajanvirka 

- lastenhoitajan tehtävä, Kilpisjärvi, julistetaan haettavaksi ajalle 

1.6.2017 – 31.7.2018, määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän 

muutokset ja ennakoinnin vaikeus (ensin sisäiseen hakuun, sitten 

tarvittaessa ulkoiseen hakuun) 

- lastenhoitajan tehtävä, Karesuvanto, julistetaan haettavaksi ajalle 

1.6.2017 – 31.7.2018, määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän 

muutokset ja ennakoinnin vaikeus (ensin sisäiseen hakuun, sitten 

tarvittaessa ulkoiseen hakuun) 

 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan alaisuudessa vapautuu eläkkeelle jäämisen, virkava-

pauden tai määräaikaisuuden johdosta seuraavat virat ja toimet: 

- luokanopettaja, Kilpisjärven koulu (eläkkeelle) 

- perhepäivähoitaja, Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkoti (eläkkeelle) 

- luokanopettaja, Hetan yhtenäinen peruskoulu (eläkkeelle) 

- luokanopettaja (velvollisuus opettaa liikuntaa), Hetan yhtenäinen 

peruskoulu, viransijaisuus ajalle 8.8. – 22.12.2017. 

- luokanopettaja, Peltovuoman koulu (eläkkeelle) 
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- perhepäivähoitaja, Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti (eläkkeelle) 

- lehtori, englannin kieli (viransijainen/määräaikainen) 

- luokanopettaja, Hetan koulukeskus (määräaikainen lv. 2016 – 2017) 
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Sivistysltk § 41 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  
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Sivistysltk § 42 TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Kunnanhallitus käytti kokouksessaan 6.3.2017 § 83 otto-oikeutta si-

vistyslautakunnan päätökseen 23.2.2017 § 21/Vapaa-aikatoimen virka-

järjestelyt ja § 24/Tiedoksi annettavat siltä osin kun se koski Ki-

ky-ohjeistusta ja sivistyksen talousarviota. Ao. päätöksistä teh-

tiin omat pykälät kunnanhallituksen kokouksessa: § 87 ja § 90. Va-

paa-aikatoimen viran osalta kunnanhallitus päätti perustaa valmis-

teluryhmän, joka valmistelee vapaa-aikatoimen virkojen kokonaisuut-

ta. Kiky-ohjeistuksen osalta kunnanhallitus velvoitti kunnanjohta-

jan huolehtimaan siitä, että kaikissa henkilöstöryhmissä noudate-

taan ohjeistusta. Kunnanhallitus velvoitti kunnanjohtajaa huolehti-

maan myös siitä, että sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitel-

man vuodelle 2017 välittömästi ja tarvittaessa tarkentaa käyttö-

suunnitelmaa vuoden kuluessa heti selvitystöiden valmistelun ja 

selvitysten perusteella tehtävien päätösten jälkeen. 

 

- Kunnanhallitus ei hyväksynyt kokouksessaan 6.3.2017 § 86 sivistys-

lautakunnan esittämiä korvauksia varhaiskasvatusohjaajan tehtävien 

hoitamisesta (siv.ltk 23.2.2017 § 19), joten sijaisuusesitys ja 

tehtävien hoitaminen raukesi siihen. Kunnanjohtajan ja hallintojoh-

tajan kanssa käydyn neuvottelun 7.3. jälkeen vs. varhaiskasvatusoh-

jaajan tehtävä laitettiin ulkoiseen hakuun (khall. 6.3.2017 § 86: 

”mikäli sivistyslautakunta laittaa viransijaisen ulkoiseen hakuun, 

sivistyslautakunta valmistelee viransijaisen valinnan kunnanhalli-

tuksen päätettäväksi hallintosäännön mukaisesti”).  
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Sivistysltk § 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät  

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää-

töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät ja valituskiellon perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

 

Pykälät  

 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

