
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ke 11.5.2016 klo 14 – 18.30 

   

 

Kokouspaikka Peltovuoman koulu 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Tytti Valkeapää  vj  

 

   

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Sari Lehtinen vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Kalevi Keskitalo  § 59 aikana klo 17.30 – 18.20 

   

   

 

Asiat  40 § - 60 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Taru Mäkitalo  Tytti Valkeapää 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 20.5.2016 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

ASIALISTA: 

40 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

41 § OAJ:N ANOMUS 

 42 § LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI (velvollisuus opet- 

taa liikuntaa, sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu 

 43 § PERUSOPETUKSEN LEHTORIN, ENGLANNIN KIELI (VELVOLLISUUS OPETTAA MYÖS 

RUOTSIN KIELTÄ PERUSKOULUSSA), VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 

44 § LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN (sijoituspaikka He-

tan yhtenäinen peruskoulu) AJALLE 1.8.2016 – 31.7.2017 

45 § SAAMENKIELINEN TUNTIOPETTAJA HETAN YHTENÄINEN PERUSKOULU 

46 § LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN (SIJOITUSPAIKKA 

KARESUVANNON KOULU) AJALLE 8.8.2016 – 3.6.2017 

 47 § PÄÄTOIMISEN SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN (min 16 h/vko) VALINTA 

(sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) 

48 § PÄÄTOIMISEN SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN (min 16 h/vko) VALINTA 

(sijoituspaikkana Peltovuoman koulu) 

49 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2016 

50 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2016 

51 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2016 

52 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2016 

 53 § OSA-AIKAISEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN SIIVOUSYKSIKÖSSÄ 

MÄÄRÄAJAKSI 8.8.2016 – 31.12.2018, SIJOITUSPAIKKA KARESUVANNON 

KOULU 

54 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ KATI KULTIMAN OPINTOVAPAAHAKEMUS 

55 § ATERIAMAKSUJEN TARKISTUS KESKUSKEITTIÖLLÄ 

56 § TAPAUS PÄIVÄKODILLA 25.4.2016 (Ei Julk. Laki viranomaistoiminnan 

julkisuudesta § 24 kohta 25) 

57 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

58 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

59 § PELTOVUOMAN KOULUN TILOJEN SISÄPUOLISTEN MUUTOSTÖIDEN SOVELTUVUUS   

KOULU- JA PÄIVÄHOITOTOIMINTAAN 

60 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 40 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Kokouksen alussa sivistyslautakunta tutustui Peltovuoman ryhmäperhepäi-

väkotiin ja Peltovuoman koulurakennuksen tiloihin. Rakennusmestari Kale-

vi Keskitalo kierrätti lautakunnan jäseniä koulutiloissa ja selvitti ti-

loihin suunniteltuja muutoksia. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Tytti Valkeapään. 

 

Esityslista, korjattu § 45 ja täydennetyt yhteenvedot hakijoista hyväk-

syttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 20.5.2016. 

 

 

Päätösehdotus: 

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 20.5.2016. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 41 § OAJ:N ANOMUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta ei voi lähteä tukemaan yksittäistä ammattiliittoa, 

koska sivistystoimen alla toimii usean eri ammattiliiton alaisia työnte-

kijöitä eivätkä kaikki kuulu ammattiliittoon. 

 

Sivistystoimen henkilöstöstä kunnantalolla työskentelevillä on ollut 

mahdollisuus yhteen virkistyspäivään vuodessa, samoin esim. kirjastossa 

ja kouluilla koulunkäynninohjaajina työskentelevillä.  

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa linjauksen 

miten kunnan eri työpisteiden henkilökunta voi toteuttaa virkistyspäi-

vän, jotta päätös ja virkistyspäivän toteuttamismahdollisuudet olisivat 

kaikille kunnan työntekijöille sama. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

” Enontekiön sivistyslautakunta 

 

Enontekiön kunnan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua mm. keväisin 

virkistäytymispäivään ja viettää se kunakin vuonna sovitulla tavalla so-

vitussa ympäristössä palkallisena arkipäivänä. Opettajille tämä ei kui-

tenkaan ole ollut mahdollista, koska koulua ei voi sulkea arkena tällai-

seen tarkoitukseen, eikä muuta vastaavaa virkistäytymismahdollisuutta 

ole kunnan puolelta osoitettu. 

 

OAJ:n Enontekiön paikallisyhdistyksenä anomme kunnanhallitukselta 1200,-

, järjestääksemme virkistäytymismahdollisuuden työajan ulkopuolella yh-

teisesti sovittuna ajankohtana. Perusteluna esitämme yllä esittämämme 

epäkohdan. 

 

Enontekiön kunnan henkilöstöstrategian mukaan ”Työhyvinvointiin on kun-

tasektorilla kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina. Hyvinvoiva ja 

osaava henkilöstö on kunnan tärkein voimavara muuttuvassa toimintaympä-

ristössä”. Edelleen henkilöstöstrategian mukaan työhyvinvointia varmis-

tavia tekijöitä ovat kannustava ja avoin työilmapiiri ja vahva yhteisöl-

lisyyden tunne ja ”me-henki”. 

 

Toivomme Teiltä myönteistä ja yhdenvertaista suhtautumista anomuksemme 

suhteen. 

 

Yhteistyöterveisin 

Enontekiön paikallisyhdistys 

 

Sanna Sieppi-Magga pj, Hilla Välitalo siht.” 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 42 § LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI (velvol-

lisuus opettaa liikuntaa, sijoituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu) 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti luokan-

opettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan (velvollisuus opettaa 

liikuntaa, sijoituspaikkana Hetan yhtenäinen peruskoulu) 1.8.2016 alkaen 

KM Hilla Välitalon. Hän on toiminut Hetan yhtenäisessä peruskoulussa 

määräaikaisena tuntiopettajana ja luokanopettajana viimeiset 6 vuotta. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan hitu 40304030. 

 

Koska Hilla Välitalon on toiminut Hetan koulukeskuksessa opettajana vii-

meiset kuusi vuotta, hänen ei enää tarvitse toimittaa lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämää rikosrekisteriotetta. 

 

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan toistaiseksi voimassa ole-

vaan virkaan (velvollisuus opettaa liikuntaa, sijoituspaikkana Hetan yh-

tenäinen peruskoulu) 1.8.2016 alkaen KM Hilla Välitalon. Hän on toiminut 

Hetan yhtenäisessä peruskoulussa määräaikaisena tuntiopettajana ja luo-

kanopettajana viimeiset 6 vuotta. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan hitu 40304030. 

 

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. 

 

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 

Luokanopettaja virka (toistaiseksi, velvollisuus opettaa liikuntaa, si-

joituspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu) on ollut haettavana TE-

palveluiden sivuilla. Hakuaika päättyi 25.4.2016 klo 15. Hakuajan päät-

tymiseen mennessä hakemuksia tuli 6. Hakijoista on muodollisesti kelpoi-

sia 5.  

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 43 § PERUSOPETUKSEN LEHTORIN, ENGLANNIN KIELI (VELVOLLISUUS 

OPETTAA MYÖS RUOTSIN KIELTÄ PERUSKOULUSSA), VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN  

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti perusope-

tuksen lehtorin (en,ru), viransijaiseksi ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 HuK 

Elina Ojansuun, koska hänellä on hakijoista eniten englannin kielen 

opintoja, ruotsin opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot ja hän on 

ollut Hetan koulukeskuksessa (peruskoulu ja lukio) opettajana aiemmin 6 

vuotta. 

 

Määräaikaisuuden peruste on toistaiseksi valitun lehtorin virkavapaus. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtainen palkka hitu 40304009 ja 

40404022. 

 

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden 

koeaikaa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen lehtorin (en, ru), viransi-

jaiseksi ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 HuK Elina Ojansuun, koska hänellä 

on hakijoista eniten englannin kielen opintoja, ruotsin opintoja ja 

opettajan pedagogiset opinnot ja hän on ollut Hetan koulukeskuksessa 

(peruskoulu ja lukio) opettajana aiemmin 6 vuotta. 

 

Määräaikaisuuden peruste on toistaiseksi valitun lehtorin virkavapaus. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtainen palkka hitu 40304009 ja 

40404022. 

 

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. 

 

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on myöntänyt kokouksessaan 6.4.2016 § 32 perusopetuk-

sen lehtori Miia Utriaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2016 – 

31.7.2017. 

 

Määräaikainen virka on ollut haettavana TE-palveluiden sivuilla. Hakuai-

ka päättyi 25.4.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia 

tuli 4.  

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 44 § LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN (sijoi-

tuspaikka Hetan yhtenäinen peruskoulu) AJALLE 1.8.2016 – 31.7.2017 

 

Päätös: 

Hannu Kultima poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi 

(hallintolaki esteellisyysperusteet 28§ kohta 1). 

 

Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti määräai-

kaiseen luokanopettajan virkaan (sijoituspaikkana Hetan yhtenäinen pe-

ruskoulu) ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 KM, erityisopettaja/luokanopettaja 

Päivi Kumpuniemen.  

 

Sivistyslautakunta valitsi varalle KM Tuovi Ylitalon. 

 

Määräaikaisuuden peruste on oppilasmäärien muutokset eri luokka-

asteilla. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan hitu 40304028. 

 

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. 

 

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee määräaikaiseen luokanopettajan virkaan (si-

joituspaikkana Hetan yhtenäinen peruskoulu) ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 

KM Tuovi Ylitalon. 

 

Määräaikaisuuden peruste on oppilasmäärien muutokset eri luokka-

asteilla. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan. Tehtäväkohtaisen palkan hitu 40304030. 

 

Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. 

 

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 

Luokanopettajan määräaikainen virka on ollut haettavana TE-palveluiden 

sivuilla. Hakuaika päättyi 25.4.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen men-

nessä hakemuksia tuli 8. Hakijoista on muodollisesti kelpoisia 5.

  

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 45 § SAAMENKIELINEN TUNTIOPETTAJA/HETAN YHTENÄINEN 

PERUSKOULU 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta äänesti asiasta (liitteenä). Ää-

nestyksessä Ulla Magga sai 4 ääntä ja Sari Niemelä 3 ääntä, joten saa-

menkieliseksi tuntiopettajaksi valittiin Ulla Magga ajalle 1.8.2016 – 

31.7.2017, minkä ajan hänen todettiin olevan virkavapaalla nykyisestä 

Enontekiön kunnan luokanopettajan virastaan (sijoituspaikkana ollut Ka-

resuvannon koulu). 

 

Sivistyslautakunta valitsi varalle KM Sari Niemelän. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärien ja ryhmäjakojen muutokset. 

 

Palkkaus OVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen hitu 40307040 ja 40307057. 

 

Koska Ulla Magga on toiminut Hetan koulukeskuksessa opettajana viimeiset 

viisi vuotta, hänen ei enää tarvitse toimittaa lasten kanssa työskente-

levien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämää ri-

kosrekisteriotetta. 

 

Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi saamenkielisen luokanopettajan 

paikan lukuvuodeksi 2016 – 2017, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Hetan yhtenäiseen peruskouluun päätoimiseksi 

tuntiopettajaksi lv 2016 – 2017 ajaksi Ulla Maggan.  

 

Palkkaus OVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen hitu 40307040 ja 40307057. 

 

Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi saamenkielisen luokanopettajan 

paikan lukuvuodeksi 2016 – 2017, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.4.2016 § 34, että Karesuvannon 

koululle ja Hetan koulukeskukseen palkataan määräaikaiset saamenkieliset 

tuntiopettajat ensi lukuvuoden ajaksi, koska ryhmäjaot ovat lisäänty-

neet. 

 

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa kohta 4.5.1 todetaan, että ennen 

virka-/työsuhteen laittamista julkisesti haettavaksi, tehdään pääsään-

töisesti ensin sisäinen selvitys siitä, voiko kyseistä tehtävää hoitaa 

joku kunnan vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oleva henkilö. Em. me-

nettely koskee sekä vakinaisia että määräaikaisia tehtäviä eräitä poik-

keuksia lukuun ottamatta. Tästä voidaan poiketa mm. kunnan johtoryhmän 

virkoja täytettäessä sekä tehtävien osalta, joihin kukaan kunnan palve-

luksessa oleva ei täytä kelpoisuusehtoja. Suoraan julkiseen hakuun lait-
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

taminen ennen sisäistä hakua on aina oltava perusteltu ratkaisu, jonka 

päättää ao. lautakunta tai kunnanhallitus. 

 

Saamenkieliset tuntiopettajan paikat tulivat päätökseksi sivistyslauta-

kunnan kokouksen aikana ja ne laitettiin kokouksen jälkeen TE-keskuksen 

sivuille haettavaksi ennen kuin huomattiin laittaa kysely sisäisestä 

hausta. Kun sisäisen haun selvitys tehtiin (kunnan viroissa olevat saa-

menkieliset opettajat, jotka eivät ole virkavapaalla ensi lukuvuonna), 

tuli esille, että kiinnostusta viran sijoituspaikan vaihtoon on. 

 

Enontekiön kunnan luokanopettaja Ulla Magga (saamenkielinen opetus, si-

joituspaikkana ollut Karesuvannon koulu) on hakenut siirtoa Karesuvannon 

saamenkielisestä opetuksesta Hetan yhtenäisen peruskoulun saamenkielisen 

tuntiopettajan paikkaan. Näin ollen Ulla Maggan kirje on syytä katsoa 

hakemukseksi. Muita hakijoita oli 3. Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 46 § LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

(SIJOITUSPAIKKA KARESUVANNON KOULU) AJALLE 8.8.2016 – 3.6.2017 

 

Päätös: 

Hannu Kultima poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi 

(hallintolaki esteellisyysperusteet 28§ kohta 1). 

 

Sivistyslautakunta valitsi luokanopettajan viransijaiseksi (sijoitus-

paikkana Karesuvannon koulu) ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017 KM, luokanopet-

taja Riikka Husun, joka on hoitanut viransijaisuutta jo lukuvuoden 2015 

– 2016 ajan. 

 

Palkkaus OVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen hitu on 40304030. 

 

Koska Riikka Husu on hoitanut viransijaisuutta jo kuluneen lukuvuoden, 

hakuilmoituksessa ollutta koeaikaa ja rikosrekisteriotteen näyttämisvel-

voitetta ei noudateta. 

 

Sivistyslautakunta valitsi varalle KM Tuovi Ylitalon. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan viransijaiseksi (sijoitus-

paikkana Karesuvannon koulu) ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017 KM, luokanopet-

taja Riikka Husun, joka on hoitanut viransijaisuutta jo lukuvuoden 2015 

– 2016 ajan. 

 

Palkkaus OVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen hitu on 40304030. 

 

Koska Riikka Husu on hoitanut viransijaisuutta jo kuluneen lukuvuoden, 

hakuilmoituksessa ollutta koeaikaa ja rikosrekisteriotteen näyttämisvel-

voitetta ei noudateta. 

 

Selostus: 

Luokanopettaja Jenni Niemelä, viran sijoituspaikkana Karesuvannon koulu, 

on virkavapaalla lukuvuoden 2016 – 2017. Viransijaisuus on ollut haetta-

vana TE-toimiston sivuilla. Hakuaika päättyi 25.4.2016 klo 15. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 7 kpl. Hakijoista on muo-

dollisesti kelpoisia 4. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 47 § PÄÄTOIMISEN SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN (min 16 

h/vko) VALINTA (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) 

 

Päätös: 

Karesuvannon koululta tuli sivistyslautakunnalle kokoukseen tiedoksi 

sähköposti, että koulu mieluummin laittaisi haettavaksi saamenkielisen 

koulunkäynninohjaajan paikan. 

 

Sivistyslautakunta päätti koulun esityksen mukaisesti, että se laittaa 

haettavaksi saamenkielisen koulunkäynninohjaajan paikan ajalle 7.8.2016 

– 3.6.2017. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Hakuajan päättymiseen mennessä ei tullut yhtään hakemusta.  

 

Sivistyslautakunta keskustelee tilanteesta. Vaihtoehtoina on, että pai-

kan hakuaikaa jatketaan tai koululle haetaan saamenkielinen koulunkäyn-

ninohjaaja. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.4.2016 § 34, että Karesuvannon  

ja Hetan koulukeskukseen palkataan määräaikaiset saamenkieliset tun-

tiopettajat ensi lukuvuoden ajaksi. 

 

Kukaan vakituisissa saamenkielisissä viroissa olevista opettajista ei 

ole ilmoittanut olevansa halukas vaihtamaan koulua sisäisellä siirrolla 

Karesuvantoon. 

 

Päätoimisen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävä (16h/vko, sijoitus-

paikkana Karesuvannon koulu) on ollut haettavana TE-palveluiden sivuil-

la. Hakuaika päättyi 25.4.2016 klo 15.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 48 § PÄÄTOIMISEN SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN (min 16 

h/vko) VALINTA (sijoituspaikkana Peltovuoman koulu) 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta äänesti asiasta (liitteenä). Ää-

nestyksessä Marjo Magga sai 4 ääntä ja Siiri Juuso 3 ääntä, joten saa-

menkieliseksi tuntiopettajaksi tuli valituksi Marjo Magga ajalle 

8.8.2016 – 3.6.2017. 

 

Sivistyslautakunta valitsi varalle Siiri Juuson. 

 

Määräaikaisuuden peruste on toistaiseksi valitun saamenkielisen luokan-

opettajan virkavapaus. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan hitu 40307059. 

 

Tehtävään valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 

edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee määräaikaiseen päätoimiseen saamenkieliseen  

tuntiopettajan tehtävään (sijoituspaikkana Peltovuoman koulu, min. 

16h/vko)) ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017 koulutuksen ja työkokemuksen perus-

teella Siiri Juuson. 

 

Määräaikaisuuden peruste on saamenkielisen toistaiseksi valitun luokan-

opettajan virkavapausaika. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan hitu 40307059. 

 

Tehtävään valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 

edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 

Saamenkielinen luokanopettaja Hellin Pietikäiselle (viran sijoituspaikka 

Peltovuoman koulu) on myönnetty lain edellyttämä virkavapaus viranhalti-

japäätöksellä ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017. 

 

Ensi lukuvuonna Peltovuoman kouluun on tulossa yksi saamenkielinen oppi-

las esikouluun. Luokanopettajan viran opetusvelvollisuus ei täyty esi-

koulun tunneista, joten viransijaisuus laitettiin auki päätoimisen tun-

tiopettajan tehtävänä (16h/vko). 
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Kukaan vakituisissa saamenkielisissä viroissa olevista opettajista ei 

ole ollut ilmoittanut olevansa halukas vaihtamaan koulua sisäisellä 

siirrolla Peltovuomaan. 

 

Päätoimisen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävä (16h/vko, sijoitus-

paikkana Peltovuoman koulu) on ollut haettavana TE-palveluiden sivuilla. 

Hakuaika päättyi 9.5.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 2.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 

Sivistysltk 49 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vap.ts):  

Sivistyslautakunta päättää jakaa perus- ja kohdeavustukset seuraavasti:  

Perusavustus: 

Enontekiön Hellsrk ry   900 € 

Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto         1100 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry   800 € 

Kohdeavustus: 

MLL Enontekiön yhdistys ry    800 € 

(koulutus 200 €, lastenteatteri 600 €)  

   yhteensä         3600 € 

Jakamatta jäävä osuus 900 € jaetaan hakemuksista myöhemmin vuonna 2016. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perus- ja kohdeavustukset 

nuorisotoimintaan ke 29.4.2016 mennessä ja määritellyt summaksi 4500 €.  

Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis-

tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten itsensä jär-

jestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä tu-

lee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.  

 

Perusavustus 

Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 

nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 

toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen.  

Kohdeavustus  

Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 

aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei-

hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin-

taan.  

Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin.  

Yhteenveto liitteenä.  

Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet:  

Perusavustus  

Enontekiön Hellsrk ry    900 € 

Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto  1500 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry    800 €  

Kohdeavustus  

MLL Enontekiön yhdistys ry, jäsenmatkaan  1370 € 

(lastenteatteri, koulutukseen, tilavuokraan) 

Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen.  
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Sivistysltk 50 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Päätösehdotus (vap.ts): 

Enontekiön moottorikerho ry  1000 € 

Hetan Hukat ry   1200 € 

Hetan Latu ry   1000 € 

Kilpisjärven Saana-Veikot ry 1100 € 

Käsivarren Kipsi ry  1500 € 

Käsivarren Koukistajat ry    200 € 

   yhteensä 6000 € 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perusavustukset pe 

29.4.2016 mennessä ja jakaa perusavustuksia enintään 6000 €.  

Perusavustuksilla tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää pai-

kallisten liikuntajärjestöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman 

mukaiseen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Perus-

avustusta myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita: 

Toiminnan määrä, laatu ja laajuus  

- jäsenmäärä (maksaneet)  

- toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen 

- toiminnan monipuolisuus, harrastavat liikuntamuodot, toimivat jaos-

tot  

Avustuksen tarve  

- yhdistyksen taloudellinen tila  

- muualta saatava apu  

- tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole avustus-

ta vähentävä tekijä 

- yhteiskunnallinen merkitys  

- yhdistysten työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toimin-

nan aloilla 

- erityisliikunnan järjestäminen  

- liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille 

  

Perusavustusta ovat hakeneet:  

Enontekiön moottorikerho ry  1500 €  

Hetan Hukat ry                    1200 €  

Hetan Latu ry     1500 €  

Kilpisjärven Saana-Veikot ry    1500 € 

Käsivarren Kipsi ry   3000 €  

Käsivarren Koukistajat ry            250 €  yhteensä 8950 € 

Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen. 

Liikuntajärjestöt ovat kokoontuneet 10.5.2016 keskustelemaan vapaa-

aikatoimensihteerin jakoehdotuksesta. 
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Sivistysltk 51 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vap.ts): 

Enontekiön kunnan vuoden 2015 kulttuuripalkinnosta ja varannut siihen 

500 €. 

 

Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset, yh-

teensä 5500 € seuraavasti: 

Vuontisjärven Viima ry    1000 € 

Hetan Musiikkipäivät ry  4500 € 

Enontekiön kunnan vuoden 2016 kulttuuripalkintoon varataan 500 €. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut Enontekiön Sanomissa ke 9.4.2015 kult-

tuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset haettavaksi 29.4.2015 

mennessä ja päättänyt jakaa kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuri-

toimen kohdeavustuksia yhteensä enintään 6000 euroa. 

Kulttuuriavustuksista päättämistä ohjaavat vuonna 1998 voimaan tulleet 

Enontekiön vapaa-aikalautakunnan kulttuuriavustusten ja apurahojen jako-

perusteet. 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa myös Enontekiön 

kunnan vuoden 2016 taide- tai kulttuuripalkinto. 

 

Kulttuuriavustusta ovat määräaikaan mennessä hakeneet: 

Vuontisjärven Viima ry, yhdistyksen 60-vuotisjuhlia sekä vuotuisia pik-

kujouluiltamia varten , 2500 €. 

Hetan Musiikkipäivät ry, 47. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen 22.3.-

27.3.2015, 5500 €. 

 

Hakemusten yhteissumma on 8000 €. 
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Sivistysltk 52 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2016 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (vap.ts): 

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2016 kulttuuripal-

kinnon saajasta. Palkintoa varten varattiin kulttuuriavustusmäärärahasta 

500 €. 

 

Sivistyslautakunta päättää, minkä tilaisuuden yhteydessä kulttuuripal-

kinto jaetaan (aiemmin valtuuston kokouksen alussa tai Väärtipäivillä) 

ja ketkä suorittavat palkinnon jakamisen (aiemmin sivistyslautakunnan pj 

ja kunnanjohtaja). 

 

 

Selostus: 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa Enontekiön kun-

nan vuoden 2016 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luettelo 

aiemmin (1986 - 2015) palkituista.  
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Sivistysltk 53 § OSA-AIKAISEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

SIIVOUSYKSIKÖSSÄ MÄÄRÄAJAKSI 8.8.2016 – 31.12.2018, SIJOITUSPAIKKA 

KARESUVANNON KOULU 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Määräaikaisessa osa-aikaisen siivoojan toimessa jatkaa ajalla 8.8.2016 – 

31.12.2018 tehtävää aiemmin hoitanut Sari Norrgård, sijoituspaikkana Ka-

resuvannon koulu. 

 

Osa-aikaisen toimen määräaikaisuuden jatkamisen perusteena 31.12.2018 

saakka ovat suunnitelmiin tulleet muutokset koulun tilojen käyttöön mm. 

ryhmäperhepäiväkodin siirtäminen koulun tiloihin. Ryhmäperhepäiväkodeis-

sa siivouksen hoitaa päiväkodin henkilöstö, jolloin koulun siivouksen 

tuntimäärä tulee laskemaan. Määräaikaisuuden perusteena on myös tuleva 

Sote - ratkaisu vuoden 2019 alusta alkaen, tämän myötä mahdolliset Kare-

suvannon terveysaseman siivousjärjestelyjen vaikutukset Enontekiön kun-

nan siivoustoimintaan Karesuvannon alueella.   

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on valinnut kokouksessaan 18.6.2015 (70§) osa-

aikaiseen siivoojan toimeen määräajaksi 10.8.2015 – 30.6.2016 Sari Norr-

gårdin. Määräaikaisuuden perusteena on ollut siivousalan koulutuksen ja 

siivoustyön kokemuksen puuttuminen. Toimi on ollut julkisessa haussa ke-

säkuun alussa 2015.   

 

Osa-aikaisen toimen määräaikaisuuden jatkamisen perusteena 31.12.2018 

saakka ovat suunnitelmiin tulleet muutokset koulun tilojen käyttöön mm. 

ryhmäperhepäiväkodin siirtäminen koulun tiloihin. Ryhmäperhepäiväkodeis-

sa siivouksen hoitaa päiväkodin henkilöstö, jolloin koulun siivouksen 

tuntimäärä tulee laskemaan. Määräaikaisuuden perusteena on myös tuleva 

Sote - ratkaisu vuoden 2019 alusta alkaen, tämän myötä mahdolliset Kare-

suvannon terveysaseman siivousjärjestelyjen vaikutukset Enontekiön kun-

nan siivoustoimintaan Karesuvannon alueella.   
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Sivistysltk 54 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ KATI KULTIMAN OPINTOVAPAAHAKEMUS 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi ruokapalvelutyöntekijä Kati Kultimalle palka-

tonta opintovapaata ajalle 1.6.2016 – 30.4.2018. 

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Kati Kultimalle myönnetään palkaton opintovapaa ajalle 1.6.2016 – 

30.4.2018. 

 

Selostus: 

Ruokapalvelutyöntekijä Kati Kultima on lähettänyt anomuksen 26.4.2016, 

millä hän hakee opintovapaata ajalle 1.6.2016 – 30.4.2018 väliselle 

ajalle. Hän suorittaa sosiaali - ja terveysalan perustutkintoa lähihoi-

taja.  

 

Kunnan henkilöstöohjeessa määritellään opintovapaan myöntämisestä seu-

raavasti: Kun palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa 

jaksossa on kestänyt vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata sa-

man työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään 2 

vuotta. Opintovapaata, joka kestää yli 5 työpäivää on haettava kirjalli-

sesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enon-

tekiön kunta ei maksa opintovapaan ajalta palkkaa. 
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Sivistysltk 55 § ATERIAMAKSUJEN TARKISTUS KESKUSKEITTIÖLLÄ 

 

 
Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vastaava emäntä):  

Sivistyslautakunta hyväksyy hintamuutokset ja ne tulevat voimaan 

1.7.2016 alkaen. 

 

Selostus: 

Keskuskeittiön toiminnan kulut kokonaisuudessaan (elintarvikkeet, pal-

kat, sähkö, vesi ym. kulut) katetaan ateriamaksuina. Hinnan laskennassa 

pohjana on suoritteen hinta ja sen vertailu ateriakokonaisuuteen ja työ-

määrään, mitä valmistukseen, tarjoiluun ja astiahuoltoon tehdään. Kunnan 

sisäisessä toiminnassa hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, mutta esimer-

kiksi henkilöstön aterioihin lisätään 14 % alv.  

Nykyiset ateriamaksut ovat tulleet voimaan 1.1.2013. Hintoja korotetaan 

pääsääntöisesti n. 2,5 %. Osittain mukana on myös ateriakokonaisuuksien 

hinnan ja sisällön tarkistuksia muutoksista johtuen. Uudet hinnat tule-

vat voimaan 1.7.2016 alkaen. Hinnat liitteenä.  
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Sivistysltk 56 §  TAPAUS PÄIVÄKODILLA 25.4.2016 (Ei Julk. Laki viran-

omaistoiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 
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Sivistysltk 57 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 58 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Viranhaltijapäätös saattokorvauksen maksamisesta huoltajalle suos-

tumuksensa perusteella välillä Leppäjärvi-Hetta aamukuljetuksen 

osalta 21.4.2016 alkaen kevätlukukauden 2016 loppuun.  

- Opetus- ja kulttuuriministeriö (dnro 11/091/2015) on myöntänyt yh-

teispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan vuodelle 2016 avustusta 

70 000 €. 

- Aluehallintovirasto on myöntänyt 14.4.2016 valtionavustusta 35 000 

€ nuorten työpajatoimintaan vuodelle 2016. 

- Varhaiskasvatuksessa laitetaan avoimeksi saamenkielisen lastenhoi-

tajan tehtävä, koska ensimmäisessä haussa ei tullut muodollisesti 

kelpoisia hakijoita. Paikka täytetään lastenhoitajan paikkana, eikä 

oppisopimuspaikkana, koska ei ole tiedossa ryhmän lastentarhanopet-

tajaa. Paikka tulee myös haettavaksi. Oppisopimuspaikkaa ei voida 

täyttää ilman ohjaustehtävään suostunutta saamenkielistä lastentar-

hanopettajaa. Lisäksi avoimeksi julistetaan päiväkodin suomenkieli-

sen osaston lastentarhanopettajan sijaisuus talvella tehtyjen vir-

kajärjestelyjen johdosta. 

- Hankeraha saatu viime vuonna kielikylpyopetuksen tarpeen kartoitta-

miseen. Selvitetään hankkeen toteuttaminen. 
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Sivistysltk § 59 PELTOVUOMAN KOULUN TILOJEN SISÄPUOLISTEN MUUTOSTÖIDEN 

SOVELTUVUUS KOULU- JA PÄIVÄHOITOTOIMINTAAN  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti esittää, että mahdollisten kosteusvaurioiden 

vuoksi koulurakennuksesta otetaan tarvittavat rakennenäytteet ja mahdol-

lisesti ilmanäytteet sekä selvitetään katon kunto.  

 

Päivähoidon vuokrasopimusta omakotitalossa jatketaan mikäli kouluraken-

nuksen tilojen muutostöitä ei päästä aikataulun mukaisesti aloittamaan 

kesäkuun alusta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta toteaa kunnanhallitukselle kannanottonaan, että se 

hyväksyy Peltovuoman koulun sisäpuoliset muutostyöt, jotka on suunnitel-

tu yhdessä teknisen toimen edustajan kanssa ja joita tekninen toimi nyt 

esittää kunnanhallitukselle, mutta niihin pitää lisätä alun perin suun-

nitelmassa mukana olleet koulun käyttöön jäävien tilojenkin muutostyöt 

(sivistyslautakunnassa 6.4.2016 § 35 ollut rakennusmestari Kalevi Keski-

talon laskelma siltä osin yht.n.17.500,-). 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta päätti 23.9.2015, että rehtori-sivistystoimenjohtajan 

esityksestä poiketen Peltovuoman koulun kohdalla ei tehdä muutoksia ja 

investointiosasta poistetaan remonttimäärärahaesitys (23.9.2015 § 89). 

Kunnanhallitus käytti 12.10.2015 § 239 päätökseen otto-oikeuttaan ja pa-

lautti päätöksen sivistyslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi. 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 16.11.2015 § 108 edelleen äänes-

tyksen jälkeen, että muutoksia ei tehdä ja sivistyslautakunta pysyy ai-

kaisemmassa päätöksessään. 

Kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 14.12.2015 § 38, että 

Peltovuomaan tehdään muutokset, joiden mukaan 3. -6.-luokkalaisten ope-

tus siirretään Hettaan 1.8.2016 alkaen ja ryhmäperhepäiväkoti siirtyy 

nykyisestä vuokratilasta Peltovuoman koulun tiloihin. Tässä vaiheessa 

kunnanvaltuusto ei palauttanut talousarvioon sivistyslautakunnan alkupe-

räisen esityksen mukaisesti investointivarausta. Sivistyslautakunnan 

käyttömäärärahoihin jäi vain sinne varatut n. 18.000,-, joilla piti teh-

dä pieniä sisäisiä muutostöitä ja hankkia varhaiskasvatuksen ja alkuope-

tuksen tarpeisiin soveltuvia kalusteita ja välineitä (mm. kaappisängyt, 

matalia pöytiä, yhteistä oppimateriaalia jne.), jotta uusi toiminta tu-

kisi uudenlaisen varhaiskasvatusyksikön kehittämismallia. 

Sivistysosaston henkilökunta ja varhaiskasvatuksen henkilökunta ja tek-

nisen toimen rakennusmestari Kalevi Keskitalo tekivät muutostöiden suun-

nitelman Peltovuoman koululla 9.2.2016:  
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” ”MUISTIO PELTOVUOMAN KOULUKÄYNNILTÄ 
9.2.2016 KLO 13 – 14.30 

Aihe:   tilojen suunnittelu ensi lukuvuoden uutta tilannetta varten: varhaiskasvatus ja alkuopetus yhteen 

Läsnä: Irene Salonen, Iiris Vieltojärvi, Tuija Alasaukko-oja, Kalevi Keskitalo, Hanna Tissari, Eila Halmiainen, Taina 

Harju, Mirja Keskitalo, Sari Lehtinen, Katja Mannela,  Laila Nikunlassi 

1. Todettiin, että päivähoito on paras sijoittaa rakennuksen alkupäähän keittiön lähelle nykyiseen alkuopetus-

luokkaan. Päivähoito käyttää siivessä olevia pienempiäkin tiloja. Koulu toimii toisessa päässä. Henkilökun-

nan huone on yhteinen. Nykyistä Irenen luokkaa voivat käyttää myös kyläläiset. Iiriksen luokka tulee kah-

teen muuhun tilaan, joiden välistä voi siirtää haitarioven syrjään. 

2. Remontin toivotaan alkavan heti 6.6. Remonteissa käytetään mahdollisuuksien mukaan apuna myös kesäai-

kana työllistettäviä nuoria. Varsinaiset työntekijät varattava ajoissa, jotta tilat kunnossa ennen koulujen al-

kamista ja mielellään jo 1.8., kun uusi päivähoitokausi alkaa. Muutolle ja sisustamisellekin on varattava ai-

kaa. 

3. Käytiin läpi kierroksella esiin tullut lista, joka tulisi toteuttaa tulevan kesän aikana: 

- kadun puoleinen märkätila jää lasten pesupaikaksi, mahdollisesti sinne pieni wc-pönttö 

- ulko-ovet uusitaan lämpöhukan vuoksi 

- toinen märkätila muutetaan lepotilaksi, väliseinä puretaan 

- sisämaalaus tehdään kaikille pinnoille, koska edellisestä remontista jo yli 20 v. Väreiksi vaaleita sävyjä. 

- ulkoseinät maalataan, seinä avataan ja tarkastetaan vesivahinkotilanne 

- keittiöstä saareke pois, nuppikattila, tiskikone uusiksi (näihin vielä Seijan lausunto) 

- aidat siirretään nykyiseltä päiväkodilta Peltovuomasta, aitaelementtejä on tarpeeksi, standardikorkeus 

huomioidaan ja pienen lammen  ja tien läheisyys 

- ulkoleikkivälineet tarkastetaan 

- kaukalo käyttökuntoon 

- ulkovarastoja on tarpeeksi, varastorakennusta ei tässä vaiheessa remontoida 

- katon lumiesteitä lisätään takapihan puolelle, jonne pienten leikkialue, aitaelementtiä seinän eteen, 

kattojen puhdistaminen ja tarkastaminen 

- päivähoidon puolelle yhdestä kaapista kuivauskaappi 

- käytävän laattojen uusiminen? 

- avattava Iiriksen vanhan luokan seinä; onko vesivahinko jättänyt jälkiä 

- ilmastoinnin puhdistaminen 

- tilataan ajoissa sohvat, kaappisängyt, puolapuut ”Irenen” luokan  seinään, Iiriksen tulevaan luokkaan 

tykki ym. puuttuvat kalusteet 

- käytävällä olevat peltikaapit siirretään piharakennukseen 

4. Jokainen tyhjentää oman tilansa ennen koulun päättymistä ja remontin alkamista. 

5. Seija käy erikseen läpi keittiön tyhjentämisen ja keittiöön liittyvät järjestelyt henkilökuntansa kanssa. 

Muistion laati 

Laila N.” 

Koulutoimen ja varhaiskasvatuksen alle on siis varattu kalustorahoja ja  

rakennusten ja alueiden kunnossapitomäärärahaa (sisältää mm. aurausmää-
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rärahan), jolla sisämaalaukset ja suihkutilan remontti osittain voidaan 

tehdä ja hankkia tarvittavaa kalustoa. Talven aikana selville tulleet 

katon vauriot muuttivat kustannuksia olennaisesti ja teknisen toimen 

kanssa käydyn neuvottelun perusteella on kunnan kannalta järkevintä 

siirtää muutokset investointeihin, mistä syystä tekninen toimi teki in-

vestointiesityksen kunnanhallitukselle. 

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 8.5.2016 teknisen lautakunnan 

esityksen pohjalta Peltovuoman koulurakennuksen muutostöitä koulu- ja 

päivähoitotoiminnan yhdistyessä: 

 

 

”Kh 9.5.2016 

 

Khall 112 § Investointimäärärahan siirron esittäminen Peltovuoman koulun 

sisäpuolisten muutostöiden tekemiseksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää pyytää sivistyslautakunnalta kannanottoa (kokous 

11.5.16) Peltovuoman koulun sisäpuolisista muutostöistä.  

 

Selostus 

 

Sivistystoimen/koulu ja päivähoito käyttötalouden talousarvio 2016 si-

sältää varauksen 18.000 euroa tilojen järjestelystä varhaiskasvatuksen 

ja alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi. 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt 6.4.2016 § 35 Peltovuoman koulukiin-

teistön remontti- ja muutoskuluja. Kokouksessa sivistyslautakunnalle an-

nettiin tiedoksi rakennustarkastaja Kalevi Keskitalon tekemä laskelma 

kustannuksista ja todettiin, että katon kunnosta ei saatu vielä tietoa, 

koska tilanne voidaan tarkastaa vasta lumien sulettua. Seinän tilanne 

selviää muutostöiden yhteydessä. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 3.5.2016 57 § 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan päättämien toiminnan muutosten vuoksi, mitkä koske-

vat Peltovuoman koulu- ja päivähoitotoimintaa, tulee koulun tiloja sa-

neerata että ne soveltuvat sivistyslautakunnan päättämään toimintaan.  

Muutostyöt pitävät sisällään seuraavaa: 

 

Suojaustyöt 513  

Rakennustekniikka 4000  
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Lvi-työt 136  

Sähkötyöt 2043  

sosiaalikulut 1375  

Riskivaraus 1102  

Keittiön muutostyöt 800  

Yleiskulut 12% 875  

ALV 2417  

YHTEENSÄ 13261 € 

   

Kalusteet listan mu-

kaan  

10730 € 

Alumiinirakenteinen 

ulko-ovi 

2000 € 

Päivähoito yht. 25991  

   

Työ käsittää makuutilan rakentamisen nykyisen poikien 

PH:n ja PKH:n tiloista.  

 - Tiiliväliseinän 

purkaminen 

  

 - Lattiapinnotteiden poisto ja uuden lattiapinnan valu 

ja muovimaton asennus 

 - kattopaneloinnin uusiminen ja 

lakkaus 

 - valaisinten uusi-

minen 

  

 - seinälaatoituksen purku, levytys ja uuden la-

sikuitutapetin asennus  

 - seinäpintojen maalaus koko päivähoito-

tilaa käsittäen 

 

 - keittiön suurtalouslaitteiden poiston keskilattialta, matalan 

seinänosan rakentamisen 

   lieden taakse ja työtasopätkät lieden 

molemmin puolin 

 

Sekä vesikatteen paikkaukset ja lämmityskaapeleiden uusimisen jiirien 

osalle, siten että ne ylettyvät räystäälle asti (4000€). 

 

Kustannusarvio edellä esitetyille töille on 29 991€. Kustannusarvioon 

tulee lisätä n.5000€ ennalta arvaamattomille lisä- ja muutostöille.  

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle, että vuodelle 2016 investointiohjelmassa esitetyltä 

099031 Kiinteistöjen osto 50 000€, osoitetaan Peltovuoman koulun muutos- 

ja saneeraustöihin 35 000€. 
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Samalla tekninen lautakunta esittää aloituslupaa Enontekiön kunnanhalli-

tukselta investoinnin aloittamiseksi, mikäli Enontekiön kunnanvaltuusto 

hyväksyy investointimäärärahan siirron. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Alpo Peltovuoma poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 

17.57” 

 

 

Teknisen toimen esityksessä kunnanhallitukselle ei ole huomioitu koulun 

käyttöön jäävien tilojen remonttia, kuten sivistystoimen ja teknisen 

toimen viranhaltijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tuli 

tehdä. Sivistyslautakunnassa koulurakennuksen muutostöitä käsiteltiin 

6.4.2016 § 35 ja sen yhteydessä oli esillä rakennusmestari Kalevi Keski-

talon laskelma, joka sisälsi myös koulutilojen remonttia yhteensä 

17.500,- edestä. 
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Sivistysltk 60 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 
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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 41, 52, 57, 58, 59 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60 

 

 

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 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60 

 

 

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

