
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 13.5.2014 klo 11.00 – 13.00 

   

 

Kokouspaikka Kilpisjärven koulu 

 

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  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

Asiat   § 46 - 54 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Taru Mäkitalo  Hannu Kultima 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 23.5.2014 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

ASIALISTA: 

 

46 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

47 § LUOKKARETKI PARIISIIN 

48 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN 

VALINTA/sijoituspaikkana Peltovuoman koulu 

49 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN 

VALINTA/sijoituspaikkana Karesuvannon koulu 

50 § KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN VALINTA 

51 § PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

AJALLE 1.8.2014 – 31.7.2015/esikoulu sekä myös muita oppiai-

neita, sijoituspaikkana Hetan peruskoulu 

52 §  SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

53 §  TIEDOKSI ANNETTAVAT 

54 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 46 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustui Kilpisjärven kouluun ja mo-

nitoimitaloon apulaisjohtaja Timo Tuomisen johdolla. Timo Tuominen sanoi 

terveisinä kuntaan päin, että myös Kilpisjärven kylä tulee huomioida 

esim. kuntalaisille suunnatuissa kirjeissä ja tapahtumissa. Liian usein 

kunnasta laitetut viestit koskevat käsivartta vain Karesuvantoon asti. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Hannu Kultiman. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 23.5.2014. 

 

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.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 23.5.2014. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 47 § OPINTOMATKA PARIISIIN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Pariisiin ja Le Havreen suuntautuvan opinto-

matkan ajalle 10. – 17.5.2014. Valvovaksi opettajaksi nimetään lehtori 

Miia Utriainen. 

 

Selostus: 

Hetan koulukeskuksesta on lähdössä kansainvälisyyshankemäärärahalla 

ranskan kieltä opiskeleva yläkoululaisten ryhmä opettajansa Miia Utriai-

sen johdolla Pariisiin ja Le Havreen. Matka-aika on 10. – 17.5.2014. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 48 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VALINTA 

TOISTAISEKSI/sijoituspaikkana Peltovuoman koulu  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi saamenkielisen luokanopettajan virkaan (si-

joituspaikkana tällä hetkellä Peltovuoman koulu) toistaiseksi luokan-

opettaja Hellin Pietikäisen 1.8.2014 alkaen. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska asiaa käsitellään ennen sivistyslau-

takunnan kokousta koulunjohtajien kokouksessa 12.5. 

--- 

Sivistyslautakunnassa käydyn keskustelun perusteella kokouksessa annet-

tiin seuraava ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen luo-

kanopettajan virkaan (sijoituspaikkana tällä hetkellä Peltovuoman koulu) 

toistaiseksi luokanopettaja Hellin Pietikäisen 1.8.2014 alkaen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan koulutoimessa on ollut haettavana MOL:n sivuilla saa-

menkielisen opetuksen luokanopettajan virka (sijoituspaikkana Pelto-

vuoman koulu). Virka täytetään 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. Viran kel-

poisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksis-

ta annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.  

 

Hakuaika päättyi 25.4.2014 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 3 kpl. Kaikilla hakijoilla on muodollinen kelpoisuus tehtä-

vään. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. Liite 1 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 49 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VALINTA 

TOISTAISEKSI/sijoituspaikkana Karesuvannon koulu  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti saamenkielisen luokanopettajan 

virkaan (sijoituspaikkana tällä hetkellä Karesuvannon koulu) toistaisek-

si luokanopettaja Ulla Maggan 1.8.2014 alkaen. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa, koska asiaa käsitellään ennen sivistyslau-

takunnan kokousta koulunjohtajien kokouksessa 12.5. 

--- 

Sivistyslautakunnassa käydyn keskustelun perusteella kokouksessa annet-

tiin seuraava ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen luo-

kanopettajan virkaan (sijoituspaikkana tällä hetkellä Karesuvannon kou-

lu) toistaiseksi luokanopettaja Ulla Maggan 1.8.2014 alkaen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan koulutoimessa on ollut haettavana MOL:n sivuilla saa-

menkielisen opetuksen luokanopettajan virka (sijoituspaikkana Karesuvan-

non koulu). Virka täytetään 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. Viran kelpoi-

suusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.  

 

Hakuaika päättyi 25.4.2014 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 2 kpl. Kaikilla hakijoilla on muodollinen kelpoisuus tehtä-

vään. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. Liite 2 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 50 § KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN VALINTA 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti koulunkäynninohjaajan toimeen 

toistaiseksi 1.8.2014 alkaen koulunkäynninohjaaja Tuija Alasaukko-Ojan. 

Hän on hoitanut ko tehtävää Peltovuoman koululla määräaikaisena edelli-

set kaksi lukuvuotta. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee koulunkäynninohjaajan toimeen toistaiseksi 

1.8.2014 alkaen koulunkäynninohjaaja Tuija Alasaukko-Ojan. Hän on hoita-

nut ko tehtävää Peltovuoman koululla määräaikaisena edelliset kaksi lu-

kuvuotta. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan koulutoimessa on ollut haettavana MOL:n sivuilla kou-

lunkäynninohjaajan toimi. Toimi täytetään toistaiseksi. Sijoituspaikkana 

on tällä hetkellä Peltovuoman koulu. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on 

koulunkäynninohjaajan tai koulunkäyntiavustajan tutkinto.  

 

Hakuaika päättyi 25.4.2014 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 3. Hakijoista kahdella on muodollinen kelpoisuus tehtävään. 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. Liite 3 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 51 § PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

AJALLE 1.8.2014 – 31.7.2015/esikoulu sekä myös muita 

oppiaineita, sijoituspaikkana Hetan peruskoulu 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti perusopetuksen päätoimisen 

tuntiopettajan tehtävään (esiopetus, mahdollisesti myös muita aineita) 

ajalle 1.8.2014 – 31.7.2015 KM, luokanopettaja Hilla Välitalon. Hänellä 

on tehtävään muodollinen kelpoisuus ja hän on ollut koulukeskuksessa 

päätoimisena tuntiopettajana viimeiset neljä lukuvuotta. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan 

tehtävään (esiopetus, mahdollisesti myös muita aineita) ajalle 1.8.2014 

– 31.7.2015 KM, luokanopettaja Hilla Välitalon. Hänellä on tehtävään 

muodollinen kelpoisuus ja hän on ollut koulukeskuksessa päätoimisena 

tuntiopettajana viimeiset neljä lukuvuotta. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan koulutoimessa on ollut haettavana MOL:n sivuilla pe-

rusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan toimi (esiopetus sekä myös muita 

oppiaineita). Tehtävä täytetään ajalle 1.8.2014 – 31.7.2015. Tehtävän 

kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.  

 

Hakuaika päättyi 25.4.2014 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 7 kpl. Hakijoista neljällä on muodollinen kelpoisuus tehtä-

vään. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. Liite 4 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 52 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

Taru Mäkitalo toi esille Hetan koulukeskuksen esioppilaiden vanhempien 

huolen lasten opettajan tiheästä vaihtuvuudesta kevään aikana. Rehtori-

sivistystoimenjohtaja vastasi, että sijaisia on voitu palkata aina vain 

kyseisen virkavapauden ajaksi, joka on yleensä ollut korkeintaan viikko. 

Sijaisuustarpeen jatkuminen on tullut työnantajan tietoon vasta edelli-

sen virkavapausajan loputtua. Näin ei ole voitu ennakoida ja varata sa-

maa sijaista pitemmäksi aikaa kuin aikaisempi virkavapaushakemus on 

edellyttänyt. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 53 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Kirjasto- ja kulttuuritoimi 

 

Avustuspäätöksiä:  

OKM, Enontekiön perinnettä digiaikaan, kielteinen päätös. 

AVI, Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan, kielteinen päätös.  

”Avustusta ei myönnetä, koska hakemuksessa yhteistyökumppanina mainittu 

Muonion kunta ei ole kiinnostunut hallintojen yhdistämisestä eikä kir-

jastoauton hallinnoinnin siirtämisestä.  

Storfjordin kunnan mukaantulolle yhteispohjoismaisen kirjastoauton toi-

mintaan ei ole estettä, mutta Suomen aluehallinto ei voi avustaa norja-

laista kuntaa.”  

AVI,Kaamoksesta kesään – näyttelyitä, valoa ja luontokirjoja, 9800 €. 

”Avustusta voi käyttää kirjailijavierailuihin, vertaisvinkkaukseen, 

näyttelyrakenteisiin sekä Enontekiön ja Muonion asiakastietokoneiden uu-

sintaan.” 

Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto: AVI, Lukuintoa 

Lapissa, 55.400 €, ja AVI, Meidän yhteinen kirjasto, Lapin yhteinen kir-

jasto –projektin jatkohanke, 49.400 €.  

SKR:n Lapin rahasto, Enontekiön Markkinassa asuneen puulintujen veistä-

jän, ITE-taiteilija Lauri Pappilan pysyvän näyttelyn rakentaminen Tuntu-

ri-Lapin luontokeskukseen, kielteinen päätös.  

 

 

Enontekiön pääkirjaston henkilöstön virkistyspäivä pidettiin pe 2.5. Ko-

ko henkilökunta osallistui ja kirjasto oli tällöin suljettu. 

 

Lapin Elyltä on tullut tiedoksi päätös, jonka mukaan Palon linja-

autoliikenne linjalla Kuttanen-Karesuvanto-Hetta lopetetaan elokuun 

alussa 2014 taloudellisesti kannattamattomana. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 54 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

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: 52, 53 

 

Pykälät  

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 46, 47, 48, 49, 50, 51,54  

 

 

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 46, 47, 48, 49, 50, 51,54  

 

 

 

 

 

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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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

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: 

 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

faksi 010 364 2995, sähköposti rovaniemi.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:rovaniemi.hao@oikeus.fi

