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Sivistysltk § 154 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätös:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja
Taru Mäkitalon.
Esityslista ja lisäpykälät 161 ja 163 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.12.2014.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.12.2014.
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Sivistysltk § 155 LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 2014
Päätös:
Sirpa-Liisa Korva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi
(Hallintolaki § 27, kohta 5).
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (vapaa-aikatoimen sihteeri):
Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti:
Liikuntajärjestöt
Enontekiön Kiekko -94/Enontekiön kaukalopallo ry 619,60 €
Enontekiön Moottorikerho ry 150 €
Hetan Latu Ry. 231,30 €
(vähennetty omavastuuosuus 27 hlöä a`10 €)
Käsivarren Koukistajat ry 250 €
(henkilökoht. pukukopit, kalusto yrityksen käytössä)
yhteensä 1250,90 €
Kyläyhdistykset
Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry 500 €
(friisbegolf koreihin ja kiekkoihin, Levin matkaa avustettu 2013
650 €:lla)
Lianki ry 500 €
(ulkoliikuntavälineisiin)
yhteensä 1000 €
Selostus:
Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien
kyläyhdistysten haettavana on ollut 30.11.2014 mennessä liikuntatoimen
kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja
liikuntatilavuokriin yht. 3234,44 €(lautakunnan 10.6.2014 ensimmäisen
jaon jälkeen). Jakamatta jäi 1000,00 € kyläyhdistyksille ja liikuntajärjestöille 2234,44 €.
Liikuntajärjestöt
Enontekiön Kiekko -94/Enontekiön kaukalopallo ry 619,60 €
(kuluviin pieniin välinehankintoihin, salibandyn maalivahdin varusteisiin/yhteiskäyttö)
Enontekiön Moottorikerho ry 150 €
(A- ja B-luokan toimitsijalisensseihin)
Hetan Latu Ry. 501,30 €
(Ohjaaja palkkiot vesijumpasta, ohjauksesta ei ole peritty omavastuuta)
Käsivarren Koukistajat ry 940 €
(levypainoihin ja seuran henkilökohtaiseen käyttöön hankituissa pukukopeissa)
yhteensä 2210,90 €
Kyläyhdistykset
Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry yhteensä 1550 €
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(Levi retken kylpylälippuihin, Levin retki 2015, kiinteät friisbegolf
korit 2 kpl ja kiekkoja)
Lianki ry 2000 €
(kiinteään leikkivälineeseen ent.koulun pihalle tai vaihtoehtoisesti ulkoliikuntavälineitä)
yhteensä 3550 €
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Sivistysltk § 156 KOULUJEN TYÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LV 2014 – 2015
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Sivistyslautakunta päätti, että työsuunnitelmien muoto tullaan yhtenäistämään ensi lukuvuodesta alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta haluaa saada
kouluilta toteutuman retkien ym. koulun ulkopuolisten tapahtumien toteutumisen osalta.
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulujen (Kilpisjärvi, Karesuvanto, Peltovuoma, Hetan koulukeskus (yhtenäinen peruskoulu ja Enontekiön Erälukio) työsuunnitelmat lv. 2014 – 2015 ajaksi ja opettajien
palkat niiden perusteella.
Selostus:
Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy
koulujen työsuunnitelmat (§ 54, kohta 3). Työsuunnitelman hyväksymisen
myötä sivistyslautakunta hyväksyy myös opettajien lukuvuosittaiset palkat, koska tunnit määräytyvät työsuunnitelman mukaisesti.
Liitteenä ovat Kilpisjärven, Karesuvannon, Peltovuoman ja Hetan koulukeskuksen työsuunnitelmat.
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Sivistysltk § 157 RUOKAPALVELLUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN SIJAISUUDEN
TÄYTTÄMINEN KESKUSKEITTIÖLLÄ 1.1 – 30.4.2015 VÄLISELLÄ AJALLA

Päätös:
Sivistyslautakunta siirsi ruokapalvelutyöntekijän sijaiseksi ajalle 1.1.
– 30.4.2015 Sirpa Seppälän.
Sirpa Seppälän toimi Luppokodilla em. ajaksi laitetaan suoraan ulkoiseen
hakuun.
Päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Vastaavalta emännältä Seija Keskitalolta saadun selvityksen perusteella
sisäisessä haussa tuli yksi hakemus. Hakemuksen jätti Sirpa Seppälä. Hän
on tällä hetkellä vakituisessa osa-aikaisessa työsuhteessa keskuskeittiön alaisuudessa Luppokodilla. Hänellä on nyt haettavana olevaan tehtävään riittävä koulutus ja työkokemus.
Sivistyslautakunta siirtää ruokapalvelutyöntekijän sijaiseksi ajalle
1.1. – 30.4.2015 Sirpa Seppälän.
Selostus:
Keskuskeittiöllä on tullut avoimeksi ruokapalvelutyöntekijän toimen
(vaativat ammattitehtävät) sijaisuus 1.1 – 30.4.2015 väliselle ajalle.
Toimi on laitettu sisäiseen hakuun, missä kunnan vakinaisilla työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittautua avoimeen toimeen. Toimi on laitettu
avoimeksi 27.11.2014 ja haku päättyy 12.12.2014 klo 15.00. Pätevyysvaatimuksena on catering-alan tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus.
Vaativan ammattiosaamisen kriteereinä on ruokapalvelun ammattitason erityisosaamisen vaativa perustyö, joka edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistamisesta tai yksikön ruokapalvelusta.
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Sivistysltk § 158 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
- Unto Kultima toi esille, että valtuuston tekemään päätökseen, joka
koskee erityisopetukseen annettua lisämäärärahaa, palataan, kun sivistyslautakunta päättää määrärahojen jaosta eri kustannuspaikoille. Sirpa-Liisa Korva kannatti Unton ehdotusta.
- Taru Mäkitalo pyysi, että sivistyslautakunnallekin toimitetaan nähtäväksi keskustan valtuustoryhmässä kiertänyt huoltajien nimilista
koskien erityisopetusasiaa. Hän halusi tietää mitä listassa on kysytty/vaadittu, koska kaikkiin huoltajiin ei ole asiassa oltu yhtyedessä. Unto Kultima ja Sirpa-Liisa Korva olivat samaa mieltä. Satu-Marja Eira-Keskitalo lupasi tuoda listan näytille seuraavaan kokoukseen.
- Sivistyslautakunta velvoitti rehtori-sivistystoimenjohtajan valmistelemaan ehdotus Revontuli-Opistosta irtisanoutumiseksi. Esitys tulee olla tammikuun kokouksessa.
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Sivistysltk § 159 TIEDOKSI ANNETTAVAT
Päätös:
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Annetaan tiedoksi.
Selostus:
- Revontuli-Opiston pöytäkirja 8.10.2014
- Opetushallituksen päätös lukiokoulutuksen vuoden 2015 yksikköhinnasta: Enontekiö sai hakemansa 40 % korotuksen yksikköhintaan (viime vuonna 35 %). Rahallisesti tällä ei ole kuitenkaan merkitystä,
koska valtion perusyksikköhinta on ensi vuonna pienempi kuin tänä
vuonna (nyt 12.075,25, ensi vuonna 11.280,48). Enontekiön luvut
ovat tänä vuonna 16.301,59 ja ensi vuonna 15.792,67 euroa/opiskelija eli yksikköhinnan vähennystä n. 500 euroa/opiskelija.
- Heikki Järvistö toi tiedoksi Polar-Officen tarjouksen työpajan kopiokoneen vaihdon osalta.
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Sivistysltk § 160 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN MUKAISET
OPPILASHUOLTORYHMÄT ENONTEKIÖN KUNNASSA
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta nimeää Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset työryhmät seuraavasti:
- Oppilashuollon ohjausryhmä: ryhmänä toimii kunnassa jo toimiva nuorisolain mukainen yhteistyöryhmä. Kokoontuu 1 – 2 kertaa vuodessa.
- Koulukohtaiseen ohjausryhmään kuuluvat rehtorisivistystoimenjohtaja, koulun apulaisjohtaja/-rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja nuorisotoimen edustaja. Kokoontuu 1
– 2 kertaa lukuvuodessa.
- Asiantuntijaryhmä muodostuu yksittäisen oppilaan tarpeen mukaan.
Asiantuntijaryhmän kokoaa yhtenäisen peruskoulun puolella erityisopettaja (tiedottaa asiasta rehtori-sivistystoimenjohtajaa ja yhtenäisen peruskoulun apulaisjohtajaa), lukiossa apulaisrehtori (tiedottaa asiasta rehtori-sivistystoimenjohtajaa), sivukouluilla koulun apulaisjohtaja (tiedottaa rehtori-sivistystoimenjohtajaa).

Selostus:
Uusi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi lain perusteella annetut opetussuunnitelman
muutokset 10.6.2014.
Laki velvoittaa opetuksen järjestäjää asettamaan oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Entisenlaisia oppilashuoltotyöryhmiä ja
sen mukaista toimintatapaa ei siis enää ole.
Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologija kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä
asia edellyttää.
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä ohjaa
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opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhteydessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen
tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.
Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan.
Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen
ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten
osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan
suostumusta.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoittamista asioista ja työryhmien
kokoonpanosta on keskusteltu koulunjohtajien kokouksessa.
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Sivistysltk § 161 VIRKAVAPAAHAKEMUS/BERIT-ELLEN JUUSO
Päätös:
Sivistyslautakunta myöntää lehtori Berit-Ellen Juusolle palkatonta virkavapautta opintoja varten ajalle 13.2. – 20.3.2015.
Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta myöntää lehtori Berit-Ellen Juusolle palkatonta virkavapautta opintoja varten ajalle 13.2. – 20.3.2015.
Selostus:
Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava hakemus:
”Virkavapaushakemus
Haen palkatonta virkavapautta 13.2. – 20.3.2015 suorittaakseni erityisopettajaksi pätevöittäviä opintoja.
Karesuvannossa 11.12.2014
Berit-Ellen Juuso”.
Sivistyslautakunta on aiemmin myöntänyt lehtori Berit-Ellen Juusolle
virkavapautta (6.8.2014 § 94) palkattomana ajalle 12.1. – 25.1.2015 ja
palkallisena ajalle 26.1. – 13.2.2015.
Enontekiön kunnan hallintosäännön 4. luvun 40 § mukaan lautakunta päättää harkinnanvaraisesta virkavapaudesta, kun virkavapaus ylittää 30 kalenteripäivää.
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Sivistyslt § 162 HIIHTOMAAN KAUSIKORTIT KAUDELLE 2015
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus:
Hetta Hiihtomaan kaudelle 2015 annetaan alennetut (50/75 %)kausiliput 618 vuotiaille enontekiöläisille koululaisille ja opiskelijoille. Kausikorttien omavastuuosuus on perheen ensimmäisen lapsen/nuoren osalta 50 %
ja siitä seuraavien 25 % lipun hinnasta.
Kausilippujen hinnaksi muodostuu näin 12 ikävuoteen saakka 50 €, toisesta lapsesta/nuoresta 25 € ja 13-18 vuotiaille 75 €, toisesta 37,50 €.
Selostus:
Hetta Hiihtomaan kausilippuja on annettu vuosina 2012 ja 2013 kaikille
6-18 vuotiaille koululaisille ja opiskelijoille.
Kaudelle 2014 kausiliput annettiin vain halukkaille (n. 50 lunasti).
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§ 163 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. Seuraava kokous päätettiin pitää to 15.1.2015 klo 14.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 158, 159
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet
OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät

154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163

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 tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 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 tiedoksiantopäivää 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 vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 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 asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan
tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
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