
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 27.8.2015 klo 14.30 – 16.45 

  

 

Kokouspaikka Peltovuoman koulu 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

Taru Mäkitalo    saapui klo 14.45 § 76 aikana 

Saila Kuukasjärvi  

  

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mauri Koskela vs.kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Hanna Tissari vs.varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Sirpa Mannela toimisto- ja tapahtumasihteeri, 

    § 76 ajan, poistui klo 15.35 

   

   

 

Asiat  75 § - 87 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Hannu Kultima  Unto Kultima 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 4.9.2015 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

ASIALISTA: 

 

75 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

76 § OPPILASKULJETUSTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN lv 2015 – 2016 ja  

lv 2016 – 2017 

77 § KIRJE ”Lukiolaisen asuminen Hetassa opiskeluasuntolassa”  

 jatkokäsittely 

78 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA OSA-AIKAISEEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN 

TOIMEEN KESKUSKEITTIÖLLE 

79 § HETAN KOULUKESKUS, TILAVUOKRIEN PÄIVITYS JA KÄYTTÖVUOROJEN 

HAKEMINEN 

80 § PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYKSEN KOHDEAVUSTUSHAKEMUS 

81 § OPISKELUOIKEUDEN HAKEMINEN/Seija Keskitalo 

82 § TOUHULAN PERHEPÄIVÄHOIDON TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 

HOITOKAUDELLE 2015 - 2016 

83 § PELTOVUOMAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUS HOITOKAUDELLE 2015 – 2016 

84 § VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN 

PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN) 

85 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

86 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

87 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Sivistysltk 75 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Unto Kultiman. 

 

Esityslista ja lisäpykälä § 84 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 4.9.2015. 

 

 

 

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 4.9.2015. 
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Ltk Khall Kvalt  
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 76 § OPPILASKULJETUSTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN lv 2015 – 2016 

ja lv 2016 – 2017 

 

Päätös: 

Kehitys Oy:stä Sirpa Mannela esitteli pykälää sivistyslautakunnalle. Ta-

ru Mäkitalo saapui kokoukseen pykälän aikana klo 14.45. 

 

Päätösehdotukseen lisättiin siitä kirjoitusvirheen seurauksena puuttuva 

kohta 8.3. Karesuvanto – Vikkuri ja esitys, että linja annetaan Juhani 

ja Petteri Kotavuopiolle. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi kuljetustarjoukset kohteille 1, 2, 3, 5.2 ja 

5.3, 6, 7, 8 ja 9 esityksen mukaisesti. 

 

Kokouksessa annettiin kohtaan 4 esitys, että kohta 4.1. annetaan Juhani 

Kotavuopiolle ja Petteri Kotavuopiolle ja kohta 4.2. Onni Palolle. Si-

vistyslautakunta hyväksyi kokouksessa annetun esityksen päätökseksi. 

 

Koska kohtaan 5.1. ei ollut annettu yhtään tarjousta, kokous valtuutti 

koulutoimiston ja  Kehitys Oy:stä Sirpa Mannelan selvittelemään vaihto-

ehtoja ja päättämään kuljetuksen. 

 

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset oppilaskuljetustarjoukset ja 

niistä tehtävät kuljetussopimukset astuvat voimaan 1.9.2015. Sopimuskau-

si päättyy lukuvuoden 2016 – 2017 viimeiseen koulupäivään. 

 

Sivistyslautakunta päätti, että Aittalahdenmaan suunnalta oppilaalla, 

jolla koulumatka on yli 5 km, voi nousta päätiellä kulkevaan koulukulje-

tusautoon aamulla ja tulla iltapäivällä kuljetuksessa päätien ja Aitta-

lahdenmaan tien risteykseen. 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta alkaisi sel-

vittämään vaihtoehtoa oppilaskuljetusten järjestämisestä osin kunnan 

omalla kalustolla ja henkilökunnalla. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy oppilaskuljetukset seuraavasti: 

 

 Reitti Liikennöitsijä 

Kohde 1 Peltovuoman koulukuljetukset Eila Keskitalo 

 

Kohde 2 Karesuvannon koulun kuljetukset 

Vikkuriin 

Juhani Kotavuopio ja 

Petter Kotavuopio 

 

Kohde 3 Karesuvannon koulun kuljetukset 

Palojoensuun suuntaan 

Juhani Kotavuopio ja 

Petter Kotavuopio 

 

Kohde 4 Aamukuljetukset Vikkuri-

Karesuvanto-Palojoensuu-Hetta 
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Uudelleen kilpailutuksessa reit-

ti jaettiin kahteen osaan: 

4/1 Vikkuri – Karesuvanto 

4/2 Karesuvanto – Hetta 

 

 

Esitys annetaan ko-

kouksessa 

Kohde 5 Hetan koulukuljetukset Näkkälän 

suuntaan 

1) Aamukuljetus 

 

2) 1. iltapäiväkuljetus Leppä-  

   järvelle 

   1. iltapäiväkuljetus Palo- 

   järvelle 

   1. iltapäiväkuljetus Näkkä- 

   lään 

3) 2. iltapäiväkuljetus Leppä- 

   järvelle 

   2. iltapäiväkuljetus Palo- 

   järvelle 

   2. iltapäiväkuljetus Näkkä- 

   lään 

 

 

 

1)Esitys annetaan  

  kokouksessa 

2)Inga Leppäjärvi 

 

 

 

 

 

3)Inga Leppäjärvi 

Kohde 6 Hetan koulun aamun yksilökulje-

tus Vuontisjärvestä 

 

Eila Keskitalo 

Kohde 7 Hetta-Nunnanen iltapäiväkulje-

tukset 

1) Vuontisjärvi 

1) Peltovuoma 

1) Nunnanen 

2) Peltovuoma 

2) Nunnanen 

 

 

Kultiman Liikenne Ky 

 

 

Kohde 8 Iltapäivän Hetan koulukuljetuk-

set Palojoensuun suuntaan 

1) Palojoensuuhun 

2) Karesuvantoon ja Vikkuriin 

3) Karesuvanto-Vikkuri                    

 

Liikennöinti Onni 

Palo Oy 

 

 

Juhani Kotavuopio, 

Petteri Kotavuopio 

 

Kohde 9 Hetan koulun yksilökuljetus Pa-

lojoensuuhun 

Kultiman Liikenne Ky 

Selostus: 

Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulu- ja kutsutaksikuljetuk-

sensa. Koulukuljetukset kilpailutettiin kahdeksi vuodeksi ja muut kulje-

tukset kolmeksi vuodeksi. Enontekiön kunnassa kuljetuksista, mukaan lu-

kien oppilaskuljetukset, ja niihin liittyvistä kilpailutuksista vastaa 

Enontekiön Kehitys Oy. Kilpailutettavat kohteet sovitaan etukäteen si-

vistystoimen kanssa. Asianosaisten lautakuntien tulee hyväksyä tarjous-

kilpailun voittaneet liikennöitsijät. 
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Oppilaskuljetusten osalta Kehitys Oy:n laatiman yhteenvetoraportin (jae-

taan kokouksessa) mukaan edullisimman tarjouksen ovat tehneet seuraavat 

kuljettajat eri kohteisiin: 

 

 Reitti Liikennöitsijä 

Kohde 1 Peltovuoman koulukuljetukset Eila Keskitalo 

 

Kohde 2 Karesuvannon koulun kuljetukset 

Vikkuriin 

Juhani Kotavuopio ja 

Petter Kotavuopio 

 

Kohde 3 Karesuvannon koulun kuljetukset 

Palojoensuun suuntaan 

Juhani Kotavuopio ja 

Petter Kotavuopio 

 

Kohde 4 Aamukuljetukset Vikkuri-

Karesuvanto-Palojoensuu-Hetta 

 

Uudelleen kilpailutuksessa reit-

ti jaettiin kahteen osaan: 

4/1 Vikkuri – Karesuvanto 

4/2 Karesuvanto – Hetta 

 

 

 

 

 

Esitys annetaan ko-

kouksessa 

Kohde 5 Hetan koulukuljetukset Näkkälän 

suuntaan 

1) Aamukuljetus 

 

2) 1. iltapäiväkuljetus Leppä-  

   järvelle 

   1. iltapäiväkuljetus Palo- 

   järvelle 

   1. iltapäiväkuljetus Näkkä- 

   lään 

3) 2. iltapäiväkuljetus Leppä- 

   järvelle 

   2. iltapäiväkuljetus Palo- 

   järvelle 

   2. iltapäiväkuljetus Näkkä- 

   lään 

 

 

1)Esitys annetaan  

  kokouksessa 

2)Inga Leppäjärvi 

 

 

 

 

 

3)Inga Leppäjärvi 

Kohde 6 Hetan koulun aamun yksilökulje-

tus Vuontisjärvestä 

 

Eila Keskitalo 

Kohde 7 Hetta-Nunnanen iltapäiväkulje-

tukset 

1) Vuontisjärvi 

1) Peltovuoma 

1) Nunnanen 

2) Peltovuoma 

2) Nunnanen 

 

 

Kultiman Liikenne Ky 
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Kohde 8 Iltapäivän Hetan koulukuljetuk-

set Palojoensuun suuntaan 

1) Palojoensuuhun 

2) Karesuvantoon ja Vikkuriin 

 

Liikennöinti Onni 

Palo Oy 

Kohde 9 Hetan koulun yksilökuljetus Pa-

lojoensuuhun 

Kultiman Liikenne Ky 

 

 

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 77 § KIRJE ”Lukiolaisen asuminen Hetassa opiskeluasunto- 

lassa” jatkokäsittely 

 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta ei muuta aikaisemmin tekemäänsä päätöstä lukiolaisten 

asumisen järjestämisestä ja tukemisesta Hetassa. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta käsitteli Saara Ketolan lähettämää kirjettä kokouk-

sessaan 16.6.2015 § 73 ja siirsi asian käsittelyn tähän kokoukseen. 

 

Sivistyslautakunta muutti lukiolaisten asumiseen liittyvää aikaisempaa 

käytäntöä viime vuoden puolella, kun viimeisten kolmen syksyn aikana il-

mainen asuminen tuotti monenlaisia vaikeita asioita. 

 

Karesuvannon suunnalta tuleville ei ole ollut oikeutta ilmaiseen asumi-

seen Hetassa lukion aikana aikaisemminkaan. Vain Maunu ja Kilpisjärvi 

ovat olleet niin kaukana, että niistä tuleville opiskelijoille asunto on 

järjestetty, koska päivittäinen kotoa kulkeminen on lähes mahdotonta. 

Tältä osin karesuvantolaisten nuorten tilanne ei ole muuttunut aikaisem-

paan verrattuna.  

 

Voimassa olevan päätöksen mukaan jatkossa lukio ei vuokraa yhtään asun-

toa, vaan uudet opiskelijat itse. Lukiossa viime syksynä aloittaneet 

jatkavat loppuun asti lukion vuokralaisina eli vielä seuraavat kaksi 

vuotta, koska jo myönnettyä etua ei kesken kaiken poisteta. Kilpisjärve-

läisillä säilyy ilmainen asumisoikeus, koska ovat kuntalaisia eivätkä 

pysty kotoa pitäen kulkemaan lukiossa, mutta jatkossa uusien lukioon tu-

levien osalta hekin tekevät vuokrasopimuksen omiin nimiinsä. Muilta ky-

liltä tuleville lukiolaisille kunta jo tarjoaa ilmaisen kuljetuksen kou-

luun mikä sekään ei ole itsestäänselvyys eri kunnissa, vaan Enontekiön 

kunnan vapaaehtoinen palvelu omille kuntalaisille. 

 

Nyt syksyllä lukioon muualta kunnista tulevat vuokraavat asunnon itse. 

Kunta tukee vuokraa kahdesti vuodessa mikäli opinnot ja toiminta ovat 

sujuneet hyvin. 

 

-------- 

 

Sivistysltk 73 § KIRJE ”Lukiolaisen asuminen Hetassa opiskeluasunto- 

lassa” 
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Päätös: 

Päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään kirje saapuneeksi ja siirretään asian käsittely seuraavaan si-

vistyslautakunnan kokoukseen. 

 

Selostus (vap.ts): 

Saara Ketola on toimittanut 12.6.2015 sivistyslautakunnalle kirjeen 

koskien lukiolaisen asumista Hetassa opiskeluasuntolassa.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 78 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA OSA-AIKAISEEN 

TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN TOIMEEN KESKUSKEITTIÖLLE 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi ruokapalvelutyöntekijän osa-aikaiseen tois-

taiseksi voimassa olevaan toimeen Kati Niemelän. Toimen täytössä nouda-

tetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

 

Päätösehdotus: (vastaava emäntä) 

Ruokapalvelutyöntekijän osa-aikaiseen toistaiseksi voimassa olevaan toi-

meen valitaan Kati Niemelä. Toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden 

koeaikaa. 

 

 

Selostus:  

Keskuskeittiölle on vapautumassa osa-aikaisen (62 % täydestä työajasta) 

ruokapalvelutyöntekijän toimi 1.9.2015 alkaen toistaiseksi voimassa ole-

vana.  Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Luppokodin keittiö. Toimeen 

aiemmin valittu Sirpa Seppälä siirtyy ruokapalvelutyöntekijän (vaativat 

ammattitehtävät) ja varavastaavan toimeen keskuskeittiölle.  

Avoimeksi tullut toimi on laitettu julkiseen hakuun 26.6.2015, haun 

päättyessä 13.7.2015 klo 15.00. Kuulutus on ollut nähtävillä Te -

toimiston sivuilla ja kunnan kotisivuilla ja ilmoituksissa. 

Määräaikaan mennessä on tullut yksi hakemus, hakijana Kati Niemelä. Hä-

nellä on vaadittava koulutus ja työkokemusta n. vuoden verran keskus-

keittiöltä sekä Luppokodin jakelukeittiön osalta.  
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Sivistysltk 79 § HETAN KOULUKESKUS, TILAVUOKRIEN PÄIVITYS JA 

KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vap.ts. ja vastaava emäntä): 

Liikuntahallin käyttövuoron maksua viikkotuntimäärän mukaan korotetaan 

säännöllisen vuokrauksen osalta 30 €/tunti/lukukausi ja tilapäisen vuok-

rauksen osalta kunnassa toimivilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksi-

tyisiltä joko 15 €/tunti tai 80 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta järjestöil-

tä peritään liikuntahallin vuokraa 20 €/tunti tai 80 €/vrk. 

 

Säännöllinen lukuvuoden mittainen käyttövuoro myönnetään, kun edellisen 

kauden hallimaksut on maksettu. 

 

Muulta osin noudatetaan 2011 sovittuja ehtoja. 

 

Keskuskeittiön vuokraamisesta neuvotellaan jokainen kerta erikseen, kos-

ka keittiö on kunnan omassa käytössä kaikkina vuoden päivinä. Vuokraami-

nen edellyttää, että joku keittiön vakinaisesta henkilökunnasta on muka-

na ja vuokraaja maksaa tarvittaessa ko. henkilön palkan. Keittiössä nou-

datetaan keskuskeittiölle asetettuja hygieniavaatimuksia. 

 

Kunnan alueella toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön tilojen 

vuokra on 80 € / vrk. Tilaisuuksissa, missä valmistetaan ja / tarjoil-

laan vain kahvia, hinta on 40 € / kerta. Kunnan ulkopuolisilta järjestä-

jiltä peritään vuokraa 120 € / vrk.  

 

Ruokasalin vuokra 25 € / vrk, myös keittiön vuokraamisen yhteydessä. 

 

Tilojen vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus. 

 

 

Muut tilat: 

Erikoisluokat € 30/h 

(atk-, kuvataide-, tekninen, auditorio) 

Perusluokat       € 20/ tunti 

 

Koulukeskuksen tiloja ei luovuteta majoitukseen, koska niissä ei ole ma-

joitustoiminnan mukaista varustusta eikä niitä ole siihen tarkoitukseen 

suunniteltu. 

 

Videoneuvottelu- ja äänentoistolaitteiden vuokraamisesta sovitaan erik-

seen rehtori-sivistystoimenjohtajan kanssa. 

 

Jokaisella vuokraajalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen ja luotettava 

vastuuhenkilö, jolle tilan avain ja ohjeet luovutetaan.  

 

Hinnat sisältävät alv:n 24 %. 
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Päätös astuu voimaan 1.9.2015 lähtien. 

Selostus: 

Kunnanhallitus edellyttää, että hallintokuntien perimät käyttö-, vuokra- 

ym. maksut pidetään kustannusten kehityksen mukaisesti ajan tasalla. 

 

Hetan koulukeskuksen tilavarauksia ja tilavuokria on päivitetty viimeksi 

vuonna 2011, joten ne on tarkistettava. Vuonna 2011 ne oli päätetty seu-

raavasti: 

 

Liikuntahalli 25€/h/lukukausi 

Tiloja vuokrataan ilta- ja viikonloppukäyttöön ensisijaisesti enonte-

kiöläisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä toissijaisesti kunnan ul-

kopuolisille vuokraajille. Liikuntahalli on Hetan ainoa tila liikunta-

toiminnan ja isompien tapahtumien järjestämiseen. Käyttökorvauksilla ka-

tetaan sähkö-, kunnossapito-, siivous- ja muita kuluja.  

 

Säännöllinen vuokraus lukuvuosittain:  

Liikuntahallin käyttövuoroista peritään maksu viikkotuntimäärän mukaan 

lukukausittain. Vuokraus on 25€/h/lukukausi, puolet tunnit korotetaan 

lähimpään täyteen tuntiin ja vuokraus koskee aina koko hallia. Vuokra 

laskutetaan lukukausittain (syksy, kevät). 

Käyttövuorot haetaan vuosittain toukokuussa.  

 

Tilapäinen vuokraus: 

Liikuntahallin käytöstä peritään kunnan alueella toimivilta yhdistyksil-

tä, yhteisöiltä ja yksityisiltä joko 10€/tunti tai 40€/vrk. Kunnan ulko-

puolisilta järjestäjiltä peritään liikuntahallivuokraa 15€/tunti tai 

60€/vrk. Vuokra laskutetaan välittömästi tapahtuman jälkeen. Pidempiai-

kaisesta vuokraamisesta voidaan sopia korvaus erikseen rehtori-

koulutoimenjohtajan kanssa.  

 

Keskuskeittiö 70€/35€/vrk 

  100/vrk 

 

Kunnan alueella toimivilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä keittiön tilojen 

vuokra on 70€/pv, kun tiloissa valmistetaan ja tarjoillaan ruokaa. Riip-

puen tilaisuuden laajuudesta, useamman päivän tapahtumissa seuraavien 

päivien  vuokraa voidaan alentaa puoleen. Isojen tapahtumien osalta, 

joissa ruokailijamäärät ovat yli 100 henkeä, vuokra on joka päivältä 

70€.  

Tilaisuuksissa, joissa valmistetaan ja/tai tarjoillaan vain kahvia, hin-

ta on 35€/kerta. 

Kunnan ulkopuolisilta järjestäjiltä peritään vuokraa 100€/vrk. Hinta 

kattaa sähkö- ja vesikustannukset, pesuainekustannukset (tiskiaineet), 

käsipyyhkeet. 

Tilojen vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus.  

Tilaisuuksissa tulee olla mukana opastamassa laitteiden käyttöä henkilö 

keskuskeittiön henkilökunnasta. Vuokraaja maksaa tarvittaessa palkan ko. 

henkilölle. 
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Ruokasali  20€/vrk 

 

Ruokasalin vuokra keittiön vuokraamisen yhteydessä on 20€/vrk.  

Muut tilat 

    

Erikoisluokat   10€/h   

(atk-, kuvataide-,  

tekninen, auditorio) 

Perusluokat  5€/h 

Majoitus    5€/hlö/vrk 

 

Videoneuvottelu- ja äänentoistolaitteiden vuokraamisesta sovitaan erik-

seen rehtori-koulutoimenjohtajan kanssa. 

 

Hinnat sisältävät alv 23%. 

 

Jokaisella vuokraajalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen ja luotettava 

vastuuhenkilö, jolle tilan avain ja ohjeet luovutetaan. 

 

Sopimus astui voimaan takautuvasti 1.9.2011. 
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Sivistysltk 80 § PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYKSEN KOHDEAVUSTUSHAKEMUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus: (vap.ts.) 

Lautakunta ei avusta Palojoensuun Kyläyhdistys ry:n kuntopyörähankintaa. 

Liikuntatoimen avustukset ovat tarkoitettuja hakijayhteisöjen yhteiseen 

käyttöön mm. matkoihin, retkiin, pienimuotoiseen välineistöön. 

Hetan terveysaseman kuntoutuksella on välinelainaustoimintaa, josta voi-

si tiedustella kuntopyörää yksittäisiin talouksiin kylällä. 

 

 

Selostus: 

Kyläyhdistyksille tarkoitetusta kohdeavustuksesta on jakamatta 900 €. 

 

Palojoensuun Kyläyhdistys ry on hakenut 24.6.2015 päivätyllä anomuksella  

”Asia: Kuntopyöränhankinta 

Palojoensuun Kyläyhdistys ry hakee liikuntatoimen lisärahoitusta kunto-

pyörää varten 900 € kylällä on kuntopyörän tarve jota voi lainata talo-

uksiin, niille jotka ei voi saapua omatoimiseen liikuntatunteihin kylä-

talolle” 

 

Allekirjoitus   Puheenjohtaja Maija Mäkitalo ja sihteeri Kirsti Enojärvi
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Sivistysltk 81 § OPISKELUOIKEUDEN HAKEMINEN/Seija Keskitalo 

 

Päätös: 

Seija Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi Seija Keskitalon oppisopimuksen, jonka ta-

voitteena on siivousteknikon ammattitutkinto. Sivistyslautakunta hyväk-

syi lähiopetuspäivät palkallisina. Matkoista ja majoituksesta hakija 

vastaa itse. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Seija Keskitalon oppisopimuksen, jonka ta-

voitteena on siivousteknikon ammattitutkinto. Sivistyslautakunta hyväk-

syy lähiopetuspäivät palkallisina. Matkoista ja majoituksesta hakija 

vastaa itse. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

 

”Enontekiön kunta /sivistyslautakunta 

99400 Enontekiö 

Opiskeluoikeuden hakeminen, vastaava emäntä Seija Keskitalo 

Haen opiskeluoikeutta suorittaakseni oppisopimuksella opetushallituksen 

hyväksymän siivousteknikon erikoisammattitutkinnon. Opiskelu alkaa 

17.9.2015 ja päättyy 3.3.2017. Tietopuolisesta koulutuksesta vastaa Ou-

lun Palvelualan Opisto. Haen lähiopetuspäivät palkallisena, koska opis-

kelu on työhöni kiinteästi liittyvää siivousalan erikoisosaamisen tiedon 

päivittämistä ja hallintaa. Tutkinto muodostuu seuraavista osa-aloista: 

Toimitilapalvelujen henkilöstöjohtaminen, toimitilapalvelujen tuotannon 

johtaminen ja kehittäminen sekä toimitilapalvelujen suunnittelu ja mi-

toittaminen.  Lähiopetuspäivät ovat torstai-ilta ja perjantai, joita on 

alustavan suunnitelman mukaan kuluvan vuoden syksyllä kaksi kertaa, vuo-

den 2016 syksyllä neljä kertaa ja talvella 2017 kaksi kertaa. Osan tut-

kinnon lähiopetuspäivistä saan hyväksi luettuna tai voin suorittaa ne 

etätehtävillä aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opin-

tojen kautta katson voivani luoda myös yhteistyötä eri toimijoiden kans-

sa siivousalalla mm. alan oppilaitokset, siivousalan yritykset sekä lä-

hikunnat.  

10.8.2015  

Seija Keskitalo” 
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Sivistysltk 82 § TOUHULAN PERHEPÄIVÄHOIDON TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 

HOITOKAUDELLE 2015 - 2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että Touhulan määräaikaisiin perhepäivähoi-

tajan tehtäviin ajalle 1.9.2015-31.7.2016 valitaan Soile Mannela ja Päi-

vi Kultima. Kokoaikaiseen tehtävään valitaan Soile Mannela, koska hänel-

lä on tehtävään vaadittava koulutus, perhepäivähoitajan tutkinto, ja 

osa-aikaiseen tehtävään valitaan Päivi Kultima. He ovat työskennelleet 

myös aikaisemmin Touhulan ryhmäperhepäivähoidossa.  

 

Pätevyysvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on perhepäivähoitajan 

ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus sekä aikaisempi työkokemus.  

   

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaan-
ottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-

tämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

   

 

Selostus: 

Touhulan lapsimäärä ja lasten hoidon tarve näyttää ensi toimintakauden 

osalta pysyvän ennallaan. Touhulan aukioloaika vaihtelee päivittäin 6.00 

- 22.30 välillä, ja lisäksi hoidon tarvetta on viikonloppuisin. Vuoro-

hoitoa tarvitsevia lapsia on useita. Viikonloppuvuorolaisen tarvitsee 

viikolla pitää arkivapaansa. Määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän 

vaihtelevuus ja ennakoimattomuus. 

 

Touhulan määräaikaisiin tehtäviin ajalle 1.8.2015-31.7.2016 tuli kum-

paankin kaksi hakemusta ja samat hakijat hakivat kumpaakin tehtävää. 
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Sivistysltk 83 § PELTOVUOMAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUS HOITOKAUDELLE 

2015 - 2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että Peltovuoman perhepäivähoitajan sijai-

suuteen ajalle 17.8.2015 -24.6.2016 valitaan Katja Mannela. Hänellä on 

tehtävään vaadittava koulutus, perhepäivähoitajan tutkinto. 

 

Pätevyysvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on perhepäivähoitajan 

ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus sekä aikaisempi työkokemus.  

 

   

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaan-

ottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-

tämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Selostus: 

Peltovuoman perhepäivähoitajan virkavapaan sijaisuuteen ajalle 

17.8.2015-24.6.2016 tuli yksi työhakemus. Hakijalla on tehtävään vaadit-

tava koulutus. 
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Sivistysltk 84 § VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI 

HETTA (UUDEN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN) 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja) 

Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnan-

hallitukselle ja –valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investoin-

tiosaa Hetan päiväkodin (099057) osalta muutetaan siten, että määrärahaa 

osoitetaan lisää 24.000 euroa uuden päiväkodin varustamiseen.   

 

Määräraha 24.000 euroa siirretään investointikohdasta rivitalo I 

(099056).  

 

 

Selostus  

Hetan päiväkoti avataan syys-lokakuun vaihteessa. Päiväkodissa on kolme 

osastoa. Päiväkotiin tulee suomenkielinen alle 3-vuotiaiden ryhmä ja yli 

3-vuotiaiden ryhmä sekä saamenkielinen sisarusryhmä.   

Päiväkoti tulisi varustaa riittävällä ja monipuolisella leikki- ja lii-

kuntavälineistöllä siten, että huomioidaan eri-ikäiset ja eri kehitysta-

solla olevat lapset. Tällä mahdollistetaan sisäleikkien lisäksi monipuo-

liset ulkoleikit, liikunta ja leikkiminen päiväkodin pihalla luonnonym-

päristössä. Liikuntakasvatus alle kouluikäisille on liikunnallisen ja 

toiminnallisen elämäntavan perusta. 

Ryhmäperhepäiväkodeista siirretään käyttökelpoinen varustus uuteen päi-

väkotiin mm. pihakeinut.  

Päiväkodin asianmukainen varustaminen edellyttää määrärahaa talousarvi-

oon tälle vuodelle.  

Päiväkotiin on suunniteltu hankittavaksi mm. kiipeilyteline, hiekkalaa-

tikko, laavu, kotileikkivarusteet, sisäliikuntavälineitä, liinavaatteita 

ja keittiövarusteita. 
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Sivistysltk 85 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

Liikuntatoimen hanke ”Vanhemmat mukaan” on saanut jatkoaikaa AVI:lta tä-

män vuoden joulukuun loppuun saakka. Hanke toteuttaa syyskaudella väli-

tuntiohjaaja- sekä liikuntakerho-ohjaajankoulutukset ja järjestää matko-

ja/retkiä huomioiden erityisesti Kilpisjärven tilanteen. 

 

Hetan liikuntahallin käyttövuorot on sovittu lukukaudeksi 2015-2015. 

Käyttö alkaa 14.9. 2015 (liite yhteenveto) 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja osallistui kunnan nimeämänä edustajana 

saamelaiskäräjien alaiseen saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen 

kokoukseen ma 17.8. Helsingissä. Saamen kielen opetuksen rahoitus tulee 

jatkumaan nykyisellä pohjalla. Korvaus ei tällä hetkellä kata Enontekiön 

kunnan osalta opetuksesta aiheutuvia kustannuksia kokonaan, vaan kunnan 

maksettavaksi jää vuosittain 14.000 – 19.000 €. Tämä epäkohta tuotiin 

kokouksessa esille, koska esim. Sodankylä nettoaa saamenkielen opetuksen 

järjestämisessä, koska opettajien palkkamäärissä ja virkanimikkeissä on 

eroja. Epäkohta toivotaan voitavan korjata jatkossa, koska nyt se selke-

ästi huomioitiin. Muuten tilaisuudessa käytiin läpi saamenkielisen ope-

tuksen tilannetta eri kunnissa ja pääkaupunkiseudulla. Kokouksessa muka-

na ollut aineisto voidaan välittää sähköpostilla. Tämä oli viimeinen ko-

kous tässä kokoonpanossa, koska saamelaiskäräjien vaalikausi päättyy. 

Uusi toimielin todennäköisesti nimetään ensi vuoden aikana, koska toi-

mielimen työ on vuosien aikana koettu tarpeelliseksi tiedonvälittämisen 

ja toimintojen kehittämisen vuoksi. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja oli pe 14.8. Rovaniemellä ESR-

hankekokouksessa. Hankkeelle saatiin rahoituspäätös kesän alussa. Enon-

tekiön koulutoimi on mukana Lapin yliopiston vetämässä ESR-hankkeessa 

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy 

osaksi koulujen toimintaa. Kolmantena osapuolena on Rovaniemen kaupunki. 

Hankkeen kautta voidaan jatkaa kaksi vuotta nykyistä tasa-arvohankkeen 

kautta palkatun työntekijän tehtävää hankerahoilla. Kunnan oma osuus 

voidaan kerryttää opetushenkilöstön työaikalistauksella kuten EU-

hankkeissa on tapana. Tämän vuoden talousarviossa hanke on jo huomioitu. 

Hankkeesta tulee pykälä seuraavaan kokoukseen. 

 

Sinikka Labbalta (Kilpisjärven koulu) on tullut sivutoimilupahakemus 

(opettaa vapaa-ajalla Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kurssilla Kil-

pisjärvellä lv 2015 – 2016 ja järjestää elokuvatapahtuman Hetassa 

25.8.). 
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Kunnan ohjeistusten mukaan tässä on kuitenkin kyse sivutoimi-

ilmoituksesta, koska toiminta ei tapahdu työaikana, joten käsittelyksi 

riittää tämän tiedoksi antaminen sivistyslautakunnalle. 

Revontuli-Opiston jaoston pöytäkirja 4.8.2015. 
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Sivistysltk 86 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo toi esille kilpisjärveläisten huolen kansa-

laisopiston tilojen suhteen. Todettiin, että terveystarkastajan lausunto 

estää käyttämästä väliaikaista koulutilaa kansalaisopiston tai muiden-

kaan tarpeisiin. 

 

Lisäksi hän kysyi kulkeeko Eija Aikio muutamana päivänä viikossa Hetassa 

ja loput viikon päivistä olisi Kilpisjärvellä. Kokoukselle annettiin 

tiedoksi, että Eija Aikio on kolme kokonaista jaksoa Hetan koulukeskuk-

sessa ja kaksi Kilpisjärven koululla. 

 

Lisäksi hän esitti kysymyksen miksi Kilpisjärvellä ei ole vieläkään 

keittiökoneita ja pulpetteja. Todettiin, että konetilaus valmisteltu, 

ruokailu hoidetaan koululla ja erilaisia pöytiä on koululla käytössä en-

nen pulpettien saapumista. 

 

Saila Kuukasjärvi yhtyi Satu-Marja Eira-Keskitalon esittämiin kysymyk-

siin ja toi esille lisäksi huolen miksi Kilpisjärven koululla ei ole 

tehty ajoissa lukujärjestystä. Todettiin, että lukujärjestys on osittain 

tehty eikä kirjallisen lukujärjestyksen puute estä opetuksen antamista. 

 

Sivistyslautakunta keskusteli v. 2016 talousarviosta ja mahdollisista 

rakenteellisista muutosehdotuksista, joista voitaisiin puhua kokouksen 

jälkeen alkavassa vanhempainillassa. 
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Sivistysltk 87 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45. 
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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  

84, 85 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

 

 

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  

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 

 

 

 

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. 
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