
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 11.5.2017 klo 14 – 16.45 

   

 

Kokouspaikka kunnantalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Anni Kuusela  vj 

  Tytti Valkeapää  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Tiia Saatio  vs. lastentarhanopettaja klo 15.30  

- 16.05   § 64 aikana 

   

   

 

Asiat  62 § - 71 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Hannu Kultima  Unto Kultima 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 24.5.2017 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

ASIALISTA: 

 

62 § Sivistyslautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

63 § Kilpisjärven apulaisjohtajan nimeäminen 

64 § Määräaikaisen lastenhoitajan tehtävän auki julistaminen, päiväkoti 

Riekko 

65 § Lausunto kunnanhallitukselle vapaa-aikatoimen virkajärjestelyistä 

66 § Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan tehtävän auki julistaminen 

(ei Julk, Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 

67 § Oppilaskuljetusanomus (Ei Julk, Laki viranomaistoiminnan julkisuu-

desta § 24 kohta 32) 

68 § Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 

69 § Tiedoksi annettavat 

70 § Karesuvannon varhaiskasvatuksen toimipisteen siirtäminen koulun ti-

loihin 

71 § Kokouksen päättäminen 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 62 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Unto Kultiman. 

 

Esityslista ja lisäpykälä § 70 varhaiskasvatuksen siirrosta Karesuvannon 

koulun tiloihin hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.5.2017. 

 

Sivistyslautakunta kutsui vs. saamenkielisen lastentarhanopettaja Tiia 

Saation kokoukseen § 64 ajaksi. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.5.2017. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 63 § KILPISJÄRVEN APULAISJOHTAJAN NIMEÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta määrää Kilpisjärven monitoimitalon apulaisjohtajaksi 

virkaiältään vanhimman koulun opettajan Eija Aikion 1.8.2017 lähtien 

toistaiseksi. 

 

 

Selostus: 

Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja Timo Tuominen jää eläkkeelle 

31.7.2017. 

 

Enontekiön kunnassa tällä hetkellä voimassa olevassa hallintomallissa 

rehtori-sivistystoimenjohtaja on kaikkien koulujen rehtori ja sivukou-

luilla on apulaisjohtaja. Enontekiön kunnan hallintosäännön 54 § kohta 7 

mukaan sivistyslautakunta tekee koulunjohtajien nimeämiseen liittyvät 

päätökset. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on lähettänyt monitoimitalon hallintoa 

koskevan ensimmäisen kokouskutsun 9.3. Kokous ei toteutunut. Virkamies-

ten valmisteluryhmä kokoontui 4.4.2017. Siinä esillä ollut Power point-

esitys ja muistio ovat liitteenä. Esityksessä päädyttiin siihen, että 

jatketaan nykyistä apulaisjohtajamallia myös uudessa monitoimitalossa. 

 

Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja Timo Tuominen on laittanut kokouksen 

jälkeen esityksen hajautetusta hallintomallista. Liite. 

 

Liite 1 ja 2 Monitoimitalon hallinto 

Liite 3 Hajautettu hallintomalli 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 64 § MÄÄRÄAIKAISEN LASTENHOITAJAN TEHTÄVÄN AUKIJULISTAMINEN, 

PÄIVÄKOTI RIEKKO 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Riekon vs. saamenkielisen lastentarhanopettajan (hoitaa osittain vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä) ehdotuksesta sivistyslautakunta antaa 

luvan laittaa haettavaksi päiväkoti Riekon lastenhoitajan tehtävän ajal-

le 8.8.2017 – 31.7.2018. Perusteena on vuorohoidon tarpeen lisääntymi-

nen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan talousarvio-ohjeissa on, että v. 2017 auki tulevia 

virkoja tai toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvi-

tetty voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäi-

sillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa tai tointa. Vaki-

naiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmis-

teluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan 

viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee en-

sin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai 

täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henki-

löstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyö-

dyntää uudelleensijoittamismahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), to-

teuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopal-

veluja. Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on 

selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, 

että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista 

on muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 65 § LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE VAPAA-AIKATOIMEN 

VIRKAJÄRJESTELYEHDOTUKSESTA 

 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän esittämän vapaa-aikatoimen virko-

jen valmistelutyöryhmän esityksen mikäli siihen saadaan lisämääräraha. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän esittämän vapaa-aikatoimen virko-

jen valmistelutyöryhmän esityksen sillä ehdolla, että uusi virka laite-

taan haettavaksi vasta 1.1.2018 alkaen ja siihen voidaan varata määrära-

ha, joka ei ole aikaisemmista toiminnoista pois. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus toimittaa päätöksellään 19.4.2017 § 128 vapaa-aikatoimen 

virkojen valmisteluryhmän esityksen sivistyslautakunnan käsittelyyn, 

minkä jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian. 

 

Kunnanhallituksen § 128: 

 

” Kunnanhallitus nimesi 6.3.2017 valmisteluryhmän valmistelemaan vapaa-

aikatoimen virkojen kokonaisuutta. Valmistelussa tuli huomioida ainakin 

seuraavat linjaukset  

- kunnanvaltuuston hyväksymät kuntakonsernin tavoitteet  

- kunnan organisaatiomuutokset uutta kuntalakia ja muita lakeja vastaa-

viksi   

- kunnan toiminnan muutos prosessikeskeisemmäksi 

- muutosjohtamisen ja viestinnän huomioiminen tehtävissä 

- viran sisältöjen tarkasteleminen siten, että tulevat muutokset pyri-

tään ennakoimaan.  

 

Kunnanhallitus nimesi valmisteluryhmään rehtori-sivistystoimenjohtajan, 

sivistyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, 

hallintojohtajan ja kunnanjohtajan. Valmisteluryhmä voi kuulla tarvitta-

essa asiantuntijoita. Valmisteluryhmän tuli tehdä esitys kunnanhallituk-

selle 2.5.2017 mennessä.  

 

Valmisteluryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Liitteenä on valmisteluryh-

män esitys vapaa-aikatoimen viroista kunnanhallitukselle. 

  

Taloustoimikunta nimesi vuonna 2016 neljä työryhmää tekemään esitykset 

vuosittaisista toimenpiteistä euromäärineen (säästöt, tulonlisäykset). 

Sivistystoimen työryhmän esityksessä on sivistystoimen virkojen osalta 

laitettu säästöarvioksi vuodelle 2017 20000 euroa. Muiden vuosien osalta 

säästöarviota ei ole kirjattu esitykseen.  

 

Mikäli valmisteluryhmän esittämät virat hyväksyttäisiin, sivistyksen 

osuudeksi jäisi kustannusarvion mukaan 66180 euroa/vuosi, kun sivistyk-
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sen aikaisemmassa kahden viran mallissa kustannus oli 100200 eu-

roa/vuosi. Näin ollen taloustoimikunnassa esitetty sivistystoimen virko-

jen säästötavoite olisi suurempi kuin 20000 euroa.  

Liite  

2 Valmisteluryhmän esitys kunnanhallitukselle”. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 66 § MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TEHTÄVÄN 

AUKIJULISTAMINEN (ei Julk, Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta § 24 

kohta 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistysltk 67 § OPPILASKULJETUSANOMUS (Ei Julk, Laki viranomaistoimin-

nan julkisuudesta § 24 kohta 32) 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 68 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Anni Kuusela toi esille, että vanhemmat haluaisivat keskustella sivis-

tyslautakunnan kanssa opettajien valinnasta. Lautakunnan puheenjohtaja 

ja jäsenet voivat osallistua keskusteluun. Jos keskustelu ei johda mi-

hinkään, he tekevät päätöksestä valituksen. 

 

Taru Mäkitalo esitti, että kuntaan on saatava koulukuraattoripalvelut 

toimiviksi. Pyydetään Mia Välimaata seuraavaan kokoukseen 31.5.2017 ker-

tomaan tekemästään opinnäytetyötään aiheesta. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 69 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi, että Kilpisjärven koulu pitää 

koulupäivän uuden monitoimitalon avajaisjuhlapäivänä eli sunnuntai-

na 27.8.2017. Vastaavasti koulu pitää vapaapäivän maanantaina 

28.8.2017. Tämä annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi. 

- Sivistyslautakunta hyväksyy, että koulujen työ- ja loma-aikoja muu-

tetaan siten, että 6.12. ei ole työpäivä kuten aikaisemmassa pää-

töksessä on eikä pe 1.12. ole vapaapäivä. Muutos johtuu itsenäi-

syysjuhlasta, jonka ohjelma oli jo kunnassa tehty valmiiksi. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 70 KARESUVANNON VARHAISKASVATUKSEN TOIMIPISTEEN 

SIIRTÄMINEN KOULUN TILOIHIN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi liitteenä olevan suunnitelman Karesuvannon 

varhaiskasvatuksen toimintojen siirtämiseksi koulun tiloihin 1.8.2017 

alkaen taloudellisten ja tuotannollisten syiden johdosta (vuokrasäästöt, 

tilojen tehokkaampi käyttöaste, kaluston ja välineiden tehokkaampi käyt-

töaste, yhteistoiminnan lisääntyminen koulun ja varhaiskasvatuksen vä-

lillä ja henkilökunnan joustavampi yhteiskäyttö) ja esittää investointi-

määrärahan hakemista toteutukselle.  

 

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että se laatii hyväksyt-

tävät suunnitelmat ja kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan suunnitelman Karesuvannon 

varhaiskasvatuksen toimintojen siirtämiseksi koulun tiloihin 1.8.2017 

alkaen taloudellisten ja tuotannollisten syiden johdosta (vuokrasäästöt, 

tilojen tehokkaampi käyttöaste, kaluston ja välineiden tehokkaampi käyt-

töaste, yhteistoiminnan lisääntyminen koulun ja varhaiskasvatuksen vä-

lillä ja henkilökunnan joustavampi yhteiskäyttö) ja esittää investointi-

määrärahan hakemista toteutukselle.  

 

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että se laatii hyväksyt-

tävät suunnitelmat ja kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen. 

 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallituksen antaman talousarvion ja –suunnitelman laa-

dintaohjeessa 8.6.2016 edellytettiin, että erityistä huomiota on kiinni-

tettävä olemassa olevien toiminta- ja organisointitapojen toimivuuteen 

ja kustannustehokkuuteen. Peltovuoman, Karesuvannon ja Kilpisjärven var-

haiskasvatuksen siirtyminen koulun yhteyteen on ollut esillä eri yhteyk-

sissä. Sivistystoimi on valmistellut Karesuvannon varhaiskasvatuksen 

toimintojen siirtämistä koulun tiloihin 12., 16.8. ja 16.9. osastokoko-

uksissa ja taloustoimikunnassa 10.10.2016. Vuokrasäästö otettiin huomi-

oon talousarvion laadinnassa. 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja jäi virkavapaalle joulukuussa 2016 ja sen 

jälkeen varhaiskasvatusohjaajalla ei ole ollut viransijaista, joka olisi 

toimittanut asiasta erillisen pykälän sivistyslautakuntaan. 

 

Käytännössä asia on valmisteltu sivistystoimen ja teknisen toimen viran-

haltijoiden toimesta talven aikana. Yksityiskohtainen valmistava kokous 

asiasta pidettiin Karesuvannon koululla 21.3.2017, jolloin mukana oli 

varhaiskasvatuksen, koulun ja teknisen viranhaltijoita (muistio liittee-

nä). Rakennusmestari Kalevi Keskitalo on tehnyt muutoksesta aiheutuvista 
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kustannuksista kustannuslaskelmat (liite). Kokouksessa oli se käsitys, 

että mm. portaiden ja muovimaton vaihto on luettavissa koulun normaalin 

kunnostusrahaan sisältyväksi menoksi. Sivistystoimen talousarviossa on 

varattu tälle vuodelle rakennusten ja alueiden kunnossapitoon tätä var-

ten 9.000,- ja kalustoon 1.000,- aikaisempia vuosia enemmän. Terveystar-

kastajan käynnin jälkeen selvisi, että ilmastointikin pitää korjata. Tä-

tä ei tiedetty, kun talousarvio laadittiin ja tältä osin kulujen rakenne 

ja suuruus muuttui niin, että kyseeseen tulee investointimeno. 
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Sivistysltk 71 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 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 65, 68, 69 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  62, 63, 64, 66, 67, 70, 71 

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 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71 

 

 

 

 

 

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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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

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. 
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