
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 19.11.2014 klo 12 – 14.20 

Koulukoutsin haastattelut pidettiin klo 10 - 12 kun-

nanhallituksen huoneessa.  

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

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 Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Anna-Leena Maijala kiertävä erityisopettaja kokouksen 

     alussa kuultavana 

   

   

   

 

Asiat   § 142 - § 154 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Taru Mäkitalo  Sirpa-Liisa Korva 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 28.11.2014 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

ASIALISTA: 

 

142 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

143 § KOULUKOUTSIN VALINTA (HANKE KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA 

EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN ”KÄSIVARREN KOULUKOUTSI” 1.1.2015–

31.12.2015)  

144 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. – 30.10.2014 

145 §  ERJA MUOTKAJÄRVEN IRTISANOUTUMINEN SIIVOOJAN TEHTÄVÄSTÄ 

1.12.2014 ALKAEN 

146 § PELTOVUOMAN SAAMENKIELISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

147 § MIESSIN SAAMENKIELISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

148 § PERHEPÄIVÄHOITAJA OUTI KOKON MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN 

JATKAMINEN 

149 § PERHEPÄIVÄHOITAJA PIRJO LEPPÄJÄRVEN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN 

JATKAMINEN 

150 § PELTOVUOMAN SAAMEN- JA SUOMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN 

TILAKYSYMYKSET  

151 §  OPPILASENNUSTEET 

152 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

153 § HANKETILANNE 2015 

154 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 142 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslista ja listaan lisätty Hanke-pykälä (laitettu s-postilla jäse-

nille edellisenä päivänä )hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 28.11.2014. 

 

Kokouksen aluksi sivistyslautakunnassa oli kuultavana kiertävä erityis-

opettaja Anna-Leena Maijala. Asia koski sivistyslautakunnan talousarvio-

esitystä v. 2015, johon sisältyy erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä 

ja kiertävän erityisopettajan viran lakkauttamisesitys. 

 

 

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 28.11.2014. 
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Sivistysltk 143 § KOULUKOUTSIN VALINTA (HANKE KOULUTUKSELLISTA TASA-

ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN ”KÄSIVARREN KOULUKOUTSI” 1.1.2015–

31.12.2015)  

 

Päätös: 

Koulukoutsin määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1. – 31.12.2015 valittiin 

nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogi (AMK) Inka Alapuranen ja varalle KM 

Milka Lampela. Inka Alapurasella on tehtävään soveltuva korkeakoulutut-

kinto ja laaja kokemus lapsiin ja nuorisoon liittyvistä tehtävistä. Mää-

räaikaisuuden peruste on OPH:n hankkeen kesto 1.1. – 31.12.2015. Palkka-

us määräytyy KVTES:in perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista vali-

tun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-

sestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen. 

 

-------- 

Sivistyslautakunta haastatteli kokouksen aluksi kuutta haastatteluun 

kutsuttua (lista liitteenä). Haastattelussa oli mukana sivistyslautakun-

nan jäsenistä pj Satu-Marja Eira-Keskitalo, Taru Mäkitalo, Sirpa-Liisa 

Korva, esittelijät Heikki Järvistö ja Laila Nikunlassi sekä erityisopet-

taja Satu Labba ja etsivä nuorisotyöntekijä Miika Saukkonen. 

 

Koulukoutsin määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1. – 31.12.2015 valitaan 

nuoriso-ohjaaja, yhteisöpedagogi (AMK)Inka Alapuranen ja varalle KM Mil-

ka Lampela. Inka Alapurasella on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

ja laaja kokemus lapsiin ja nuorisoon liittyvistä tehtävistä. Määräai-

kaisuuden peruste on OPH:n hankkeen kesto 1.1. – 31.12.2015. Palkkaus 

määräytyy KVTES:in perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun 

on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

 

Selostus: 

Vuoden 2015 alussa alkaa hanke koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin 

toimenpiteisiin ”Käsivarren koulukoutsi”. Hankepäätös on saatu joulu-

kuussa 2013 ja asiaa on valmisteltu v. 2014 aikana.  

 

Pienissä kylissä ja palveluiden ulottumattomissa asuvat oppilaat ovat 

lähtökohdiltaan eriarvoisessa asemassa maan keskiarvoon verrattuna. Si-

vukylillä voi samanikäisten oppilaiden vähyys vaikuttaa myös sosiaalis-

ten taitojen kehittymiseen, samoin liikunnalliset valmiudet voivat olla 

heikommat puutteellisten sisäliikuntatilojen ja pienten ryhmien vuoksi. 

Sivukoululta tulevalle askel yläkouluun on suuri, koska yhtäkkiä on pal-

jon samanikäisiä ja kaveripiirit muodostuvat eri tavalla kuin mihin on 

tottunut. Myös harrastusmahdollisuudet laajenevat.  
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Vaikka alueen koulutustaso on vuosien saatossa noussut, koulunkäyntiä ei 

joka kodissa arvosteta ja vanhempien kiinnostuksen herättämiseen koulun-

käyntiä kohtaan tarvitaan tiedottamista ja tukea. Myös paikallisilla 

luontaiselinkeinoilla pärjääminen vaatii nykyään koulutusta. 

Opiskelemaan lähteminen kauas kotoa on haastavaa ja vaatii enonte-

kiöläistä nuorta itsenäistymään jo varhain. Tätä voidaan ennakoida vah-

vistamalla ja tukemalla nuorten sosiaalisia taitoja ja turvaverkostoja 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Hankkeen tavoitteita toteuttamaan palkataan kiertävä koulukoutsi - kou-

lunkäynnin tukija, joka on innostunut ja innostava, kokee tärkeäksi las-

ten ja nuorten auttamisen ja tukemisen ja on helposti lähestyttävä. Hä-

nen tehtäviinsä kuuluu mm. kannustaa ja auttaa tarvittaessa koulunkäyn-

nissä ja tehdä yhteistyötä myös vanhempiin päin. Palkattava henkilö on 

korkeakoulutuksen saanut ammattilainen, joka pystyy vahvistamaan oppi-

laiden sosiaalisia taitoja ja antamaan monenlaista keskustelu- ja tule-

vaisuuden suunnitteluapua.  

 

Hankkeelle on saatu erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

47.436 € johon lisätään kunnan omavastuuosuus (n. 20 %) 9.390 €. 

Hankkeen kustannuspaikka on 022026.  

 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2014 § 139 kutsua Koulu-

koutsin paikkaa hakeneista kuusi haastatteluun 19.11.2014. Yhteenveto 

haastatteluun kutsutuista (liite 1).  

Haastatteluun kutsuttiin: Alapuranen Inka, Autere Outi, Keskitalo Suvi, 

Lampela Milka, Pohjola Riikka ja Pudas Saara. 
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Sivistysltk 144 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. – 30.10.2014 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta perehtyy talousarvion toteutumatilanteeseen ja  

antaa sen (liite 2) kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

Selostus: 

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava 

tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjanpitäjän toimittaman 

päävastuualueittaisen raportin pohjalta talouden seurantaraportti kaksi 

kertaa vuodessa: tammi–kesäkuulta ja tammi–lokakuulta. Raportit on toi-

mitettava kunnanhallitukselle elokuun ja marraskuun puoliväliin mennes-

sä.  

 

Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja 

kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumisti-

lanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien määräs-

tä, henkilöstötilanteesta jne. Kunnansihteeri vastaa, että raportit tu-

levat toimitetuiksi. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on laatinut liitteenä olevan raportin si-

vistyslautakunnan talousarvion toteutumasta ajalta 1.1. – 30.10.2014. 
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Sivistysltk 145 §  ERJA MUOTKAJÄRVEN IRTISANOUTUMINEN SIIVOOJAN 

TEHTÄVÄSTÄ 1.12.2014 ALKAEN 

 

Päätös:  

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi Erja Muotkajärven irtisanoutu-

minen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.12.2014 alkaen.  

 

Sivistyslautakunta kiittää Erja Muotkajärveä pitkästä työpalveluksesta 

Enontekiön kunnassa. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Erja Muotkajärven irtisanoutumi-

nen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.12.2014 alkaen.  

 

Sivistyslautakunta kiittää Erja Muotkajärveä pitkästä työpalveluksesta 

Enontekiön kunnassa. 

 

Selostus:  

Koulukeskuksen siistijä Erja Muotkajärvi on toimittanut irtisanoutu-

misilmoituksen siistijän tehtävistä 1.12.2014 alkaen vanhuuseläkkeelle 

siirtymisen vuoksi.  
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Sivistysltk 146 § PELTOVUOMAN SAAMENKIELISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

 

Päätös: 

Peltovuoman saamenkieliseksi perhepäivähoitajaksi valittiin 2.1.2015 al-

kaen Kristen-Anne Magga. Hän on suorittanut perhepäivähoitajan ammatti-

tutkinnon, hänellä on aikaisempaa työkokemusta ja hän on äidinkieleltään 

saamenkielinen. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 

504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Käsittely: 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaksi. Hakijoista toisella on 

toimen edellyttämä pätevyys. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Päivähoidossa on ollut haettavana saamenkielisen perhepäivähoitajan 

toistaiseksi voimassa oleva toimi 2.1.2015 alkaen Peltovuoman saamenkie-

lisessä ryhmäperhepäiväkodissa. Hakuaika päättyi 14.11.2014 klo 15.  

 

Perhepäivähoitajan tehtävään on kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoita-

jan tutkinto tai muu vastaava koulutus ja työkokemus.  

 

Erityisvaatimuksena on äidinkielen omainen saamen kielen taito ja hyvä 

saamelaiskulttuurin tuntemus.  
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Sivistysltk 147 § MIESSIN SAAMENKIELISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

 

Päätös: 

Miessin saamenkieliseksi perhepäivähoitajaksi ajalle 2.1.-31.5.2015 va-

littiin Elli-Saara Magga. Hän valmistuu perhepäivähoitajaksi tammikuussa 

2015 ja hänellä on aikaisempaa työkokemusta. Hän on äidinkieleltään saa-

menkielinen. Määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän vaihtelevuus ja 

ennakoimattomuus. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 

504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Käsittely: 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaksi. Molemmilla hakijoilla on 

toimen edellyttämä kelpoisuus. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Päivähoidossa on ollut haettavana saamenkielisen perhepäivähoitajan toi-

mi ajalle 2.1.-31.5.2015 saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä. 

Määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän vaihtelevuus ja ennakoimatto-

muus. Hakuaika päättyi 14.11.2014 klo 15.  

 

Perhepäivähoitajan tehtävään on kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoita-

jan tutkinto tai muu vastaava koulutus ja työkokemus.  

 

Erityisvaatimuksena on äidinkielen omainen saamen kielen taito ja hyvä 

saamelaiskulttuurin tuntemus.   
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Sivistysltk 148 § PERHEPÄIVÄHOITAJA OUTI KOKON MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN 

JATKAMINEN 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Perhepäivähoitaja Outi Kokon määräaikaista työsuhdetta jatketaan 

31.7.2015 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on muutokset henkilökunnan 

tarpeen ja koulutuksen osalta tulevan päiväkodin valmistumisen johdosta. 

Perusteena työsuhteen jatkamiselle suoraan on, että Outi Kokko on ke-

väällä valittu hoitamaan määräaikaista tointa päiväkodin valmistumiseen 

saakka. Hänellä on toimeen tarvittava pätevyys ja aikaisempaa työkoke-

musta. Lisäksi henkilökunnan pysyvyys on tärkeä asia pienille lapsille.  

  

Selostus: 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.5.2014 59 § valinnut Outi Kokon 

hoitamaan Vesselin määräaikaista perhepäivähoitajan tehtävää ajalle 

1.8.2014 – 31.1.2015. Määräaikaisuuden perusteena on muutokset henkilö-

kunnan tarpeen ja koulutuksen osalta tulevan päiväkodin valmistumisen 

johdosta. Määräaikaisen toimen pituus perustui keväällä olleeseen tie-

toon, jossa päiväkodin valmistumisajankohdaksi oletettiin tammikuu 2015. 

 

Uuden päiväkodin käyttöönottoaikataulu on suunnitelmien mukaan lykkään-

tynyt elokuulle 2015. 
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Sivistysltk 149 § PERHEPÄIVÄHOITAJA PIRJO LEPPÄJÄRVEN MÄÄRÄAIKAISEN 

TYÖSUHTEEN JATKAMINEN 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Perhepäivähoitaja Pirjo Leppäjärven määräaikaista työsuhdetta jatketaan 

31.7.2015 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on muutokset henkilökunnan 

tarpeen ja koulutuksen osalta tulevan päiväkodin valmistumisen johdosta. 

Perusteena työsuhteen jatkamiselle suoraan on, että Pirjo Leppäjärvi on 

keväällä valittu hoitamaan määräaikaista tointa päiväkodin valmistumi-

seen saakka. Hänellä on toimeen tarvittava pätevyys ja aikaisempaa työ-

kokemusta. Lisäksi henkilökunnan pysyvyys on tärkeä asia pienille lap-

sille.  

  

Selostus: 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.5.2014 60 § valinnut Pirjo Leppä-

järven hoitamaan Vilpertin määräaikaista perhepäivähoitajan tehtävää 

ajalle 1.8.2014 – 31.1.2015. Määräaikaisuuden perusteena on muutokset 

henkilökunnan tarpeen ja koulutuksen osalta tulevan päiväkodin valmistu-

misen johdosta. Määräaikaisen toimen pituus perustui keväällä olleeseen 

tietoon, jossa päiväkodin valmistumisajankohdaksi oletettiin tammikuu 

2015. 

 

Uuden päiväkodin käyttöönottoaikataulu on suunnitelmien mukaan lykkään-

tynyt elokuulle 2015. 
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Sivistysltk 150 § PELTOVUOMAN SAAMEN- JA SUOMENKIELISEN 

RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAKYSYMYKSET  

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Peltovuoman saamen- ja suomenkielisten lasten hoito järjestetään tammi-

kuun alusta samoissa tiloissa eri ryhmissä. Rakennus on niin tilava, et-

tä molemmille kieliryhmille voidaan osoittaa sieltä oma erillinen tilan-

sa. Ratkaisuun vaikuttaa myös se, ettei päivähoidolle sopivia toisia ti-

loja ole helposti saatavilla. Kielikylpytarvetta ja sen järjestämismah-

dollisuuksia selvitellään. 

 

Selostus: 

Peltovuoman hoitolapset jaetaan suomen- ja saamenkielisiin ryhmiin tam-

mikuun 2015 alusta. Suunnitelmana oli, että suomenkielinen ryhmä muuttaa 

uusiin tiloihin saamenkielisen ryhmän jäädessä nykyisiin tiloihin. Saa-

menkielisen ryhmän koko tulee olemaan vuoden alusta 5-7 lasta ja suomen-

kielisen ryhmän koko 2-3 lasta. 

 

Tilaratkaisu on päätetty tuoda lautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi sen 

jälkeen, kun osa luottamushenkilöistä on esittänyt näkemyksensä siitä, 

että Peltovuoman päivähoidon nykyinen tila, kaksikerroksinen omakotita-

lo, on riittävän tilava kahden eri ryhmän toimimiseen samoissa tiloissa 

erillisinä ryhminä, kuten varhaiskasvatusohjaajan alkuperäinen ajatus 

tilaa hankkiessa on ollut.  

 

Asiasta järjestettiin vanhempainilta tiistaina 11.11.2014 klo 17, jossa 

keskusteltiin vanhempien ja hoitajien kanssa siitä, voivatko kaksi eri 

kieliryhmää toimia onnistuneesti saman katon alla. Paikalle oli kutsuttu 

myös lautakunnan jäseniä, kunnanhallituksen edustaja sekä saamelaiskärä-

jien jäsen. Viranhaltijoita edustivat kunnanjohtaja Mikko Kärnä, sivis-

tystoimen osastopäällikkö Laila Nikunlassi sekä varhaiskasvatusohjaaja 

Taina Ketola.  

 

Käytyjen keskustelujen yhteenvetona tultiin siihen lopputulokseen, että 

kaksi kieliryhmää omakielisillä hoitajillaan aloittaa tammikuussa toi-

mintansa samassa rakennuksessa. Rakennus on niin tilava, että molemmille 

kieliryhmille voidaan sieltä osoittaa omat erilliset tilansa toimia. 

Keskusteluissa tuli myös esille rivitaloympäristön sopimattomuus päivä-

hoitolasten tilaksi. Lisäksi esille tuotiin erilaisten kieliryhmien tar-

peita saada saamenkielistä hoitoa esimerkiksi kielikylpyperiaatteella. 

Kielikylvetyksen ja kielipesän osalta jatketaan lisäselvityksiä. 

 

Vähemmistövaltuutettu on Enontekiön kunnalle antamassaan lausunnossa 

12.10.2007 koskien Touhulan kaksikielistä ryhmäperhepäiväkotia todennut, 

että kunnalla on selkeä velvollisuus järjestää saamenkielisille lapsille 
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päivähoitoa saamen kielellä, riippumatta valtionrahoituksen määrästä tai 

kunnan taloudellisesta tilanteesta. Lasten vähäinen määrä ei myöskään 

poista kunnan lakisääteisiä velvollisuuksia päivähoidon järjestämiseen 

liittyen. Saamenkielinen päivähoito tulisi myös perustuslain 17 § 3 mom. 

turvattujen kielellisten ja kulttuurillisten oikeuksien näkökulmasta 

järjestää eri tiloissa ja eri ryhmissä kuin suomenkielinen päivähoito. 

Sekakieliryhmässä saamenkielisen lapsen oikeus ylläpitää ja kehittää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan ei toteudu. 
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Sivistysltk 151 §  OPPILASENNUSTEET 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan oppilasennusteet tiedoksi ja liitettäväksi kunnan talousarvioon 

vuodelle 2015. 

 

Selostus: 

Koulutoimistossa on laadittu oppilasennusteet ajalle lv. 2014 – 2015 – 

lv. 2020 – 2021 (liite 3). 

 

Oppilasennusteiden mukaan nykyinen lukuvuosi on ennustejakson heikoin. 

Seuraavina vuosina oppilasmäärä kasvaa koko ajan muutaman oppilaan vuo-

sivauhtia. Ennustejakson lopussa oppilasmäärä on 32 oppilasta enemmän 

kuin tällä hetkellä. 

 

Hetan koulukeskuksen, Karesuvannon ja Peltovuoman koulujen osalta oppi-

lasmäärät kasvavat jonkin verran nykyiseen verrattuna. Kilpisjärvellä 

tilanne on lopussa sama kuin nyt eli 14 oppilasta.  
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Sivistysltk 152 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Saila Kuukasjärvi tiedusteli kulkeeko Palojoensuusta oppilaita sekä Het-

taan että Karesuvantoon. Palojoensuusta on saamenkieliset oppilaat käy-

neet vuosia erillispäätöksellä Karesuvannon koulua. Nykyisen poikkeuslu-

van jälkeen ei enää jatketa kuljetuksia kahteen suuntaan kuljetuskulujen 

kalleuden vuoksi.  

 

Saila Kuukasjärvi toi esille Kilpisjärven koulun nettiyhteyksien toimi-

mattomuuden. Ranskan etäkerholaisten opetus on vaikeutunut syksyn aikana 

pätkivien yhteyksien vuoksi. Asia viedään tiedoksi atk-vastaavalle. 

 

Saila Kuukasjärvi toi esille huolensa Kilpisjärven päivähoidon tilojen 

riittävyydestä. Varhaiskasvatusohjaaja kertoi, että kaikki lapset eivät 

ole yhtä aikaa, joten tilat ainakin toistaiseksi riittävät. 

 

Saila Kuukasjärvi tiedusteli ovatko koulujen kerhokyydit kunnan puoles-

ta. Koulujen osalta ovat, koska hanke ne järjestää ja rahoittaa.  

 

Taru Mäkitalo kysyi miksi päivähoidossa on käytössä niin kutsuttu pak-

konukutus. Varhaiskasvatusohjaaja selosti, että lapsilla on pakollinen 

lepotauko, jotta pienimmille lapsille tulee rauha nukahtaa päiväunille. 

Pakkonukutusta isommille lapsille ei ole, mutta heillekin turvataan le-

pohetki vaikka kirjan parissa. Koko Suomessa on laajasti käytössä päivä-

lepohetki, koska sitä pidetään tärkeänä lapsen kehitykselle. Lepoajoissa 

yritetään joustaa vanhempien toiveiden mukaan.  

 

Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola kertoi sivistyslautakunnalle, miten 

päiväkodin suunnitteluprojekti on lähtenyt etenemään viitaten lehtitie-

dotteeseen päiväkodin rakennuskustannuksista. Vuonna 2012 tuotiin ensim-

mäistä kertaa esille päiväkotitarvetta, jolloin Teijo-talot antoi oman 

tarjouksensa kaksiosastoisesta päiväkodista leasing-hankintana. Asia ei 

tuolloin edennyt. Varhaiskasvatusohjaaja jatkoi päiväkotiesityksen val-

mistelua, ja toi sivistyslautakunnalle uudelleen esittelyyn tarpeen päi-

väkodista, jossa olisi kolme osastoa ja 45 paikkaa 28.8.2013. Kunnanhal-

litus käsitteli saman esityksen 16.9.2013. Varhaiskasvatusohjaaja sai 

tekniseltä osastolta sähköpostissa 27.8.2013 haarukoinnin päiväkodin ra-

kentamiskustannuksista, jossa päiväkodin kooksi arvioitiin 475 bm2, 50 

lapselle, kustannusarvio 728.345,-. Rakenteilla olevan päiväkodin ker-

rosala on 485 bm2, joten sataa neliötä ei ole lisätty. Tekninen ltk va-

litsi arkkitehtitoimisto Tepon päiväkodin suunnittelijaksi. Ensimmäinen 

suunnittelukokous oli 8.11.2013.  Suunnittelu lähti liikkeelle kolmesta 

osastosta ja 45 lapsesta.  Suunnittelussa oli mukana tekninen osasto ja 

varhaiskasvatusohjaaja. Terveystarkastajaa pyydettiin kommentoimaan 

suunnitelmia, jotta tiloista saataisiin määräysten mukaiset. Uutta kus-

tannusarviota ei tuotu varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi, ennen kuin se 

oli esitelty kunnanhallitukselle. 
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Sivistyslautakunnan jäsenet toivat esille harmistumisensa Enontekiön Sa-

nomien negatiivissävyisestä kirjoituksesta, joka koski sivistystoimen 

talousarvioesitystä. Lisäksi sivistyslautakunta velvoitti rehtori-

sivistystoimenjohtajan laatimaan vastineen psykologi Mervi Muotkan kir-

joitukseen, joka oli Enontekiön Sanomissa 5.11.2014. 

 

 

Koulunkäynninohjaaja Leila Laurilan vuorotteluvapaan sijaisuus pyritään 

järjestämään suoraan TE-toimiston kanssa, koska nuorison työllistämis-

velvoite on kunnilla. 

 

Varhaiskasvatusohjaajan sijaisuusjärjestelyt selvitetään. 
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Sivistysltk 153 § HANKETILANNE 2015 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi v. 2015 hanketilanne ja hyväk-

syttäväksi hankkeiden kustannuspaikat liitteen ja selostuksen mukaises-

ti.  

 

Selostus: 

Sivistystoimella on v. 2015 tämän hetken tilanteen mukaan seuraavat 

hankkeet ja niihin aukaistut kustannuspaikat: 

 

 Nimi      rahoittaja + kunnan rahoitusos. 

 

1. Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 15.000 +     5.000 € 

1.9.2014 – 31.12.2015, OPH 

022027 

 

2. Osaava-Opetuksella tulevaisuuteen        500 € 

Inari hallinnoi, AVIlta 20.000 

022031   

3. Hanke koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin ”Käsivarren koulukoutsi”  47.436 +     9.390 € 

OKM 

022026 

4. Kansainvälistämisen kehittämishanke ”Tunturien ja Jäämeren koulut 
kohtaavat” 

3.9.2014 – 31.12.2015 OPH  4.000 +      1.000 € 

022028 

5. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen ”Hetan koulu 
ja erälukio- soma paikka oppia”  30.000 +      7.500 € 

26.9.2014 – 30.6.2017 OPH 

022030 

6. Kaamoksesta kesään, kirjasto-kulttuurihanke 
AVI 30.6.2015 asti   9.800 +       1.000 € 

026005 

7. Lihku matkai-kohti terveyttä OKM/AVI 31.000 +         2.860 € 
1.1. – 31.12.2015 
029005 

8. Tietopankki ja lanit nuorille, OKM 31.5.2015 asti      1.500 € 
2.000 + 

028006 

9. Kyläkerhohanke AVI 30.6.2015 asti, 1.500 +      1.360 € 

028007 (3.-9.-lk iltapäiväkerho) 

 

10. Nuorten työpaja, OKM 1.1. – 31.12.2015     38.600 € 

50.000 + 

028009 
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11. KKI-Lisää liikuntaa miehet, AVI 30.4.2015 asti    3.000 € 

029004 

12. Liikkuvat kylät- vanhemmat mukaan, liikunnan kehittäminen, AVI

 2.000 +           1.080 € 

    029003 

 

13. Elokuvateatteri, istuimet, SES 10.000 + metsähallitus 5.000 +

             5.000 € 

028010 

 

Omarahoitusosuus on yhteensä 77.790,-, josta suurin osa kirjaussiirtoja 

nykyisistä palkkausmäärärahoista. 

 

Lisäksi Lapin yliopiston kanssa on yhteinen ESR-hankehakemus ”Ennaltaeh-

käisevä monitoimijuus 2015 – 2017”, josta ei ole vielä tullut päätöstä. 

Hankkeessa olisi omarahoitusosuus n. 15.200 €/vuosi ja se voidaan kattaa 

olemassa olevista palkkausmäärärahoista. Hankkeeseen on varauduttu mää-

rärahasiirroin jo ensi vuotta varten. Kustannuspaikka on 022029. Jos 

hanke ei saa rahoitusta, kustannuspaikalta siirretään palkkamäärärahat 

takaisin varsinaisille menokohdille (hallinto, koulukeskus). Utsjoen 

hallinnoima musiikkihanke odottaa myös päätöstä. Jos hanke alkaa, omara-

hoitusosuus on n. 2.000,-. Tähän hankkeeseen ei ole avattu omaa kustan-

nuspaikkaa vielä tässä vaiheessa. 
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Sivistysltk 154 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20. 
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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 144, 145, 151, 152, 153, 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  142, 143, 146, 147, 148, 149, 154 

 

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 142, 143, 146, 147, 148, 149, 154 

 

 

 

 

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

