
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ke 3.2.2016 klo 14 – 16.30 

   

 

Kokouspaikka koulukeskus, aloitus ruokasalissa (B-rakennus), jatko 

  A-rakennuksen luokassa 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Tytti Valkeapää  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  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 

   

   

   

 

Asiat  1 § - 14 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Hannu Kultima  Unto Kultima  

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 12.2.2016 

nähtävänä    
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ASIALISTA: 

 

1 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2 § IRTISANOUTUMINEN, ANNELI ARO 

3 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN TARJOAMINEN VAIN HETASSA, KILPISJÄRVELLÄ JA  

 KARESUVANNOSSA 

4 § KÄTEISKASSOJEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE, KOHTEINA KARESUVANNON  

JA KILPISJÄRVEN KOULUT 

5 § KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMINEN JA TUTKIVIEN OPETTAJIEN NIMEÄMINEN/ 

 KILPISJÄRVEN KOULU 

6 § OPPILASVAIHTO KILPISJÄRVEN KOULU – SKIBOTTENIN KOULU 

7 § PÄIVÄKODIN LASTENHOITAJAN SIJAISUUS 

8 § LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

9 § PÄIVÄKODIN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMI 

10 § PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA, TOINEN JATKOKÄSITTELY  

11 § TUTKIMUSLUPA-ANOMUS MARIKAISA LAITI 

12 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

13 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Sivistysltk 1 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Kokouksen alussa vastaava emäntä Seija Keskitalo esitteli keskuskeittiön 

ja siivouspalvelun toimintaa. Tutustuttiin samalla keskuskeittiön ja 

ruokasalin tiloihin ja välineistöön. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Unto Kultiman ja 

Hannu Kultiman. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 12.2.2016. 

 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 12.2.2016. 
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Sivistysltk 2 § IRTISANOUTUMINEN, ANNELI ARO 

 

Päätös:  

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimenhoitaja Anneli Aron ilmoitus vanhuuseläkkeelle siirtymi-

sen johdosta 1.4.2016 alkaen. 

 

Enontekiön sivistyslautakunta kiitti Anneli Aroa pitkästä ja monipuoli-

sesta työurasta Enontekiön kunnan hyväksi ja toivotti hänelle hyviä elä-

kepäiviä. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimenhoitaja Anneli Aron ilmoitus vanhuuseläkkeelle siirtymi-

sen johdosta 1.4.2016 alkaen. 

 

Enontekiön sivistyslautakunta kiittää Anneli Aroa pitkästä ja monipuoli-

sesta työurasta Enontekiön kunnan hyväksi ja toivottaa hänelle hyviä 

eläkepäiviä. 

 

Selostus: 

Kuntaan on saapunut seuraava kirje: 

 

” Irtisanoutuminen 

Sanon itseni irti kirjastonhoitaja-kulttuuritoimenhoitajan virkatehtä-

västä 1.4.2016 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Enontekiön Hetassa 8.12.2015 

Anneli Aro” 
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Sivistysltk 3 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN TARJOAMINEN VAIN HETAS- 

  SA, KILPISJÄRVELLÄ JA KARESUVANNOSSA 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että saamenkielistä opetusta järjestetään 

jatkossa vain Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Peltovuomassa 

ei enää järjestetä äidinkielistä saamen opetusta lähiopetuksena. Päätök-

sellä turvataan saamenkielisten opettajien riittävyys, saamenkielisten 

sijaisuuksien pätevä hoitaminen, pedagogisesti järkevät luokka- ja ryh-

mäjaot, saamenkielisen oppimisympäristön kehittäminen ja oppimateriaalin 

keskittäminen ja monipuolistaminen. 

 

Vapaaehtoisen saamen kielen tarve ja järjestämistapa ja paikka selvite-

tään Peltovuoman osalta lukuvuosittain. 

 

 

Satu-Marja jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

 

Käsittely:  

Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että saamenkielinen opetus jatkuu Pel-

tovuomassa. Esitys ei saanut kannatusta. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että saamenkielistä opetusta järjestetään 

vain Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Peltovuomassa ei enää 

järjestetä saamenkielistä opetusta lähiopetuksena. Päätöksellä turvataan 

saamenkielisten opettajien riittävyys, saamenkielisten sijaisuuksien pä-

tevä hoitaminen, pedagogisesti järkevät luokka- ja ryhmäjaot, saamenkie-

lisen oppimisympäristön kehittäminen ja oppimateriaalin keskittäminen ja 

monipuolistaminen. 

 

Vapaaehtoisen saamen kielen tarve ja järjestämistapa ja paikka selvite-

tään Peltovuoman osalta lukuvuosittain. 

 

 

Selostus: 

Peltovuomassa on ollut saamenkielinen opetus kaksi lukuvuotta. Kolmannen 

lukuvuoden alussa saamenkielinen luokanopettaja jäi virkavapaalle eikä 

hänelle onnistuttu saamaan sijaista. Saamenkielinen opetus siirrettiin 

Hettaan. Yksi kolmesta oppilaasta siirtyi Hettaan. Kaksi vaihtoi opetus-

kielen suomeksi ja jatkoi koulunkäyntiä Peltovuoman koululla. 

 

Viime vuoden aikana saamenkielisten opettajien ja sijaisten saaminen on 

ollut todella vaikeaa. Opetusryhmät ovat olleet usean eri ikäluokan muo-

dostamia. Opetusta keskittämällä turvataan paremmin oppilaiden oikeus 

saamenkieliseen opetukseen. Karesuvanto ja Kilpisjärvi ovat niin kaukana 

toisista kouluista, että näissä ei opetusta voidaan keskittää seuraaval-
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le lähimmälle koululle. Kouluilla on jouduttu muodostamaan jopa neljän 

eri ikäryhmän yhdistelmäluokkia. Vain Peltovuoman osalta voidaan resurs-

seja käyttää oppilaiden edun mukaisesti keskittämällä saamenkielinen 

opetus Hettaan. Päätöksellä on myös taloudellisia vaikutuksia kriisikun-

nan tunnusmerkkejä täyttävän kunnan osalta. 
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Sivistysltk 4 § KÄTEISKASSOJEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE, KOHTEINA 

KARESUVANNON JA KILPISJÄRVEN KOULUT 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää luvan keskuskeittiölle käteiskasso-

jen perustamiselle, kohdepaikkoina Karesuvannon ja Kilpisjärven koulut. 

Annetaan tiedoksi kirjanpitoon ja tilintarkastajille. 

 

 

 

Selostus: 

Ateriamaksuja maksetaan pienessä määrin ruokailujen yhteydessä. Ka-

resuvannon ja Kilpisjärven kouluilta puuttuu käteiskassat ja kuittivi-

hot. Jotta kuittivihot voidaan ottaa käyttöön, sivistyslautakunta tulee 

tehdä päätös käteiskassojen käyttöönotosta. Kassoista vastaa ko. pai-

koissa ruokahuoltoa hoitava työntekijä. Tilitykset hoidetaan kuittien 

mukaan ensin keskuskeittiölle ja sieltä edelleen pankkiin muiden tili-

tysten mukana, kirjoitetut kuitit lähetetään kirjanpitoon. 
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Sivistysltk 5 §  KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMINEN JA TUTKIVIEN OPETTAJIEN 

NIMEÄMINEN/KILPISJÄRVEN KOULU 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Lasse (9.lk) ja Kristian (7.lk) 

Hoffmannin siirtyminen jälleen kotiopetukseen 1.1.2016 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta nimeää Lasse ja Kristian Hoffmanin kotiopetuksen val-

voviksi opettajiksi ne opettajat, jotka kouluopetuksessa opettavat kuta-

kin arvioinnin kohteena olevaa ainetta. Korvaus OVTES:in mukaisesti.  

 

Sivistyslautakunnalle annetaan jatkossa kokouksissa tiedoksi huoltajien 

ja opettajien tekemät raportit oppivelvollisuuden edistymisen valvomista 

varten.  

 

Kunta korvaa vanhemmille kuljetuksen koululle kerran viikossa, mikäli he 

haluavat osallistua välillä koulun toimintaan. Korvaus KVTES:in mukai-

nen. Kyseisinä päivinä Lasse ja Kristian Hoffman voivat myös ruokailla 

koulun mukana. Koulukäynneillä turvataan sosiaalisen kasvun tavoitteet 

ja ohjaus kotiopetuksen sisältöjen ja tavoitteiden osalta. 

 

 

Selostus: 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat perusopetuslain (628/1998) mu-

kaan oppivelvollisia. Oppivelvollisuuden voi suorittaa joko osallistu-

malla perusopetukseen tai hankkimalla muulla tavoin perusopetuksen oppi-

määrän mukaiset tiedot. Lain antama mahdollisuus muuhun tapaan merkitsee 

sitä, että Suomessa ei ole koulupakkoa vaan oppivelvollisuuden suoritta-

minen esimerkiksi kotona on mahdollista.  

 

Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin ei edellytä lupaa viran-

omaisilta. Asiasta päättää huoltaja, joka sen jälkeen myös vastaa oppi-

velvollisen opintojen järjestelyistä. Kunnalla ei ole velvollisuutta 

järjestää opetusta huoltajan päätöksellä muualla kuin koulussa opiskele-

valle oppivelvolliselle. Huoltaja on vastuussa myös siitä, että oppivel-

vollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa 

valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoon op-

pivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.  

 

Perusopetuslain 26 §:n 3 momentin mukaan oppivelvollisen asuinkunnan tu-

lee valvoa oppivelvollisen edistymistä siinä tapauksessa, että tämä ei 

osallistu opetukseen. Lainsäädäntö ei sisällä määräyksiä valvonnan käy-

tännön järjestelyistä vaan niistä päätetään kunnissa.  
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Yleisenä menettelynä on, että kunta nimeää tutkivan opettajan, jonka 

tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkiva 

opettaja myös keskustelee huoltajan kanssa ja informoi häntä sekä val-

vonnan periaatteista että käytännön järjestelyistä.  

 

Oppivelvollisen edistymistä valvotaan ja seurataan suhteessa perusope-

tuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden tavoitteisiin. Lainsäädännössä 

ei ole määritelty, kuinka usein valvontatilaisuuksia järjestetään. Ylei-

nen käytäntö on, että niitä on kerran pari vuodessa.  

 

Valvontatilaisuuksissa edistymistä tutkitaan muun muassa keskustelujen, 

kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näyttöjen sekä muun tyyppisten 

näyttöjen avulla. Muut näytöt ovat tarpeen erityisesti selvitettäessä 

oppivelvollisen edistymistä taide- ja taitoaineissa. Näytöt voivat olla 

esimerkiksi taitojen osoittamista erilaisin suorituksin itse valvontati-

lanteissa tai opiskelua ja sen tuotoksia kuvaavia portfolioita. Näyttö-

tilanteita voidaan järjestää myös autenttisissa ympäristöissä kuten esi-

merkiksi luonnossa, laboratoriossa tai liikuntapaikoissa, jotta tutkiva 

opettaja voi selvittää ja arvioida oppilaan edistymistä ja osaamista op-

piaineiden eri osa-alueilla.  

 

 

Tutkinnan jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä 

kirjallisen selosteen, joka toimitetaan kunnalle. Se on hyvä antaa myös 

oppivelvollisen huoltajalle. Seloste ei ole todistus. 

 

 

Mikäli huoltaja haluaa oppivelvollisen saavan opinnoistaan perusopetuk-

sen todistusta vastaavan todistuksen, jossa todetaan suoritetut opinnot 

ja annetaan arviot tai numeroarvosanat osaamisen tasosta, on oppivelvol-

lisen osallistuttava perusopetuslain 38 §:n mukaiseen erityiseen tutkin-

toon. Tutkinnossa osaamisen taso arvioidaan suhteessa opetussuunnitel-

massa määriteltyihin tavoitteisiin.  

 

Kilpisjärven koulun alueella on vanhempien ilmoituksella 4.12.2015 Lasse 

ja Kristian Hoffmann siirtyneet kotiopetukseen 1.1.2016 alkaen. 
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Sivistysltk 6 § OPPILASVAIHTO KILPISJÄRVEN KOULU – SKIBOTTENIN KOULU 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Vaihto toteutuu tässä pykälässä esitetyllä tavalla kevätlukukauden 2016.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Kilpisjärven koulun oppilaiden Niklas Karl-

senin (0.lk), Nea Karlsenin (3.lk) ja Ida-Sofia Karlsenin (6.lk) koulu-

vaihdon joka toinen viikko perjantaisin Skibottenin koululle kaksikieli-

syyden (norja) vahvistamisen vuoksi. 

 

Vastavuoroisesti sivistyslautakunta hyväksyy, että Skibottenin koululta 

oppilaat Johannes Viik, Elma Viik, Hebba Mattila ja veljensä käyvät op-

pilasvaihdossa Kilpisjärven koululla joka toinen viikko kaksikielisyyden 

(suomi) vahvistamisen vuoksi. 

 

Kilpisjärven koulun oppilaiden huoltajalle on luvattu KVTES:in mukainen 

kuljetuskorvaus välille Kilpisjärvi/Skibottenin koulu ja oppilaille lain 

mukainen lounaspaketti mukaan. Kilpisjärven koulun oppilaiden kouluva-

kuutukset ovat voimassa oppilasvaihdonkin ajan, koska vaihto on osa hei-

dän opintojaan.  

 

Norjalaiset oppilaat vastaavat itse kustannuksistaan ja vakuutuksistaan. 

 

 

Selostus: 

Enontekiön ja Skibottenin koulutoimen edustajat ovat neuvotelleet oppi-

lasvaihdon toteuttamisesta useaan otteeseen viime vuosien aikana. Käy-

tännön tuloksia ei ole syntynyt. Norjan puolelta ei ole oltu aktiivisia 

päättämään ja sopimaan asiasta. Nyt huoltajat Elina Rousu-Karlsen ja 

Norjan puolelta Inga-Pirita Wiik ovat saaneet kouluun yhteyden ja pääs-

seet neuvottelemaan käytännön järjestelyistä vaihdon mahdollistamiseksi. 

Tavoitteena on Kilpisjärven ja Skibottenin koulun kanssa säännöllisen 

oppilasvaihdon aikaansaaminen perheiden kaksikielisyyden (norja-suomi) 

vahvistamiseksi. Huoltajat ovat olleet asian etenemisestä yhteydessä 

rehtori-sivistystoimenjohtajaan ja hän puolestaan Kilpisjärven koulun 

apulaisjohtajaan.  

 

Vaihto toteutuu tässä pykälässä esitetyllä tavalla kevätlukukauden 2016. 

Jatkosta sovitaan erikseen kevään aikana saatujen käytännön kokemusten 

perusteella. 
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Sivistysltk 7 § PÄIVÄKODIN LASTENHOITAJAN SIJAISUUS 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta otti sisäisellä siirrolla päiväkodin lastenhoitajan 

tehtävään ajalle 18.2. – 28.12.2016 lähihoitaja Anu Ollilan. Koska ky-

seessä on kunnan palveluksessa jo oleva henkilö, ei haastattelua tehty. 

Tehtävän tarkempi aloittamispäivä sovitaan sosiaalitoimen kotipalvelun 

kanssa. 

 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja):  

 

Pätevien hakijoiden haastattelu kokouksen alussa. Ehdotus annetaan koko-

uksessa. 

 
Sivistyslautakunta valitsee työsopimussuhteiseen lastenhoitajan sijai-

suuteen Hetan päiväkotiin ajalle 18.2. – 28.12.2016. 

 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. 

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanot-

tamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-

misestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täy-

tössä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Työ on vuorotyötä. 

 

 

 

Selostus: 

Päiväkodin lastenhoitajan sijaisuus oli sisäisessä haussa ja hakuaika 

päättyi 29.1.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 

1 kpl.  

 

Koonti hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 8 § LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi lastentarhanopettajan toistaiseksi avoinna 

olevaan tehtävään lastentarhanopettaja Anneli Tapionlinnan 14.3.2016 al-

kaen. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatusteh-

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Lastentarhanopettaja Anneli Tapionlinna haastateltiin skype-yhteydellä 

torstaina 14.1.2016. Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja työko-

kemus lastentarhanopettajan tehtävistä. Sivistyslautakunta valitsee las-

tentarhanopettajan toimeen 14.3.2016 alkaen Anneli Tapionlinnan Kotkas-

ta.  

 

Toisella hakijalla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä.  

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatusteh-

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Selostus: 

Lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana MOL:in sivuilla, Enonte-

kiön wwww-sivuilla ja ilmoituspaikoilla. Toimi täytetään toistaiseksi 

1.2.2016 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai 

sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), johon tulee 

sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op. Käy-

tännön työkokemus katsotaan eduksi. 

 

Jatkettu hakuaika päättyi 8.1.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennes-

sä hakemuksia tuli 2 kpl. Koonti hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 9 § PÄIVÄKODIN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMI  

 

Päätös:  

Sivistyslautakunta laittaa tehtävän sisäiseen hakuun ja sen jälkeen ul-

koiseen hakuun, jos sisäinen haku ei tuota tulosta. Pätevien hakijoiden 

puuttuessa toimi laitetaan haettavaksi oppisopimuskoulutuksella määräai-

kaisesti. 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Saamenkielinen lastenhoitajan toimi Hetan päiväkodin saamenkielisessä 

päiväkotiosastossa on 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa oleva. Toimi 

on täytetty määräaikaisesti 31.7.2016 asti pätevien hakijoiden puuttues-

sa. 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että toimi voidaan laittaa sisäiseen hakuun 

ja sen jälkeen ulkoiseen hakuun, jos sisäinen haku ei tuota tulosta. Pä-

tevien hakijoiden puuttuessa toimi täytetään oppisopimuksella määräai-

kaisesti.  

 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

lain (272/2005. Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava 

tutkinto esim. lastenohjaajan tutkinto.  Lisäksi vaatimuksena on aikai-

sempi työkokemus alalta. 

 

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen erityisvaatimuksena on äidinkielen 
omainen saamen kielen taito ja hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus.   

 

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: 

Päiväkodin saamenkielisen ryhmän lastentarhanopettajan työpariksi tarvi-

taan lastenhoitaja, koska ryhmä on niin sanottu sisarusryhmä, jossa las-

ten iät vaihtelevat 1-6-vuotiaisiin. Lapsia ryhmässä on tällä hetkellä 

12. 
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Sivistysltk 10 §  PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA, TOINEN JATKOKÄSITTELY 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että päiväkodin nimeksi tulee Riekko. Nimieh-

dotuksen on tehnyt Soile Mannela ja hänelle annetaan nimikilpailun pal-

kinto päiväkodin avajaisjuhlan yhteydessä. 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Päiväkodin nimeksi valitaan Mäntytieva, koska nimi kuvaa parhaiten päi-

väkodin sijaintia ja siinä on sopivasti paikallisuutta, sillä tieva tar-

koittaa mäkeä.  

 

Selostus: 

Päiväkodin nimi valintaa on käsitelty kahdessa edellisessä lautakunnan 

kokouksessa 10.12.2015 ja 11.2015. 

Uuden päiväkodin työnimenä on ollut Hetan päiväkoti. Sivistyslautakunnan 

tulee valita nimi, joka kuvaa parhaiten päiväkotia huomioon ottaen pai-

kallisuuden. Hetan päiväkoti on Käsivarren Lapin ensimmäinen päiväkoti. 

Päiväkoti sijaitsee kirkon ja koulun takana mäenpäällä mäntymetsässä, 

osoitteessa Ounastie. Sopulikujan vanhoja ryhmäperhepäivähoitokotien ni-

miä sellaisenaan ei siirretä uuteen päiväkotiin – Vilpertti, Vesseli ja 

Miessi.  

 

Päiväkodin nimestä järjestettiin nimikilpailu ja voittajanimen valitsee 

sivistyslautakunta. Voittaja-nimen keksijä palkitaan päiväkodin juhla-

avajaisissa 4.2.2016. Nimiehdotuksia tuli ensimmäisellä kierroksella 58 

kpl ja toisella kierroksella 13 kpl. 

 

Nimiehdotukset erillisessä liitteessä. 

 

 

 

Päätöshistoria: 

10.12.2015 

Sivistysltk 122 §  PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA, JATKOKÄSITTELY 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti jatkaa nimikilpailua. Asiasta ilmoitetaan 

Enontekiön Sanomissa. Aikaisemmin annetut nimiehdotukset huomioidaan. 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa.  

 

 

Selostus: 

Uuden päiväkodin työnimenä on ollut Hetan päiväkoti. Sivistyslautakunnan 

tulee valita nimi, joka kuvaa parhaiten päiväkotia huomioon ottaen pai-

kallisuuden. Hetan päiväkoti on Käsivarren Lapin ensimmäinen päiväkoti. 

Päiväkoti sijaitsee kirkon ja koulun takana mäenpäällä mäntymetsässä, 
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osoitteessa Ounastie. Sopulikujan vanhoja ryhmäperhepäivähoitokotien ni-

miä sellaisenaan ei siirretä uuteen päiväkotiin – Vilpertti, Vesseli ja 

Miessi.  

 

Päiväkodin nimestä järjestettiin nimikilpailu ja voittajanimen valitsee 

sivistyslautakunta. Voittaja-nimen keksijä palkitaan päiväkodin juhla-

avajaisissa. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 58 kpl. 

 

Nimiehdotukset erillisessä liitteessä. 

 

 

16.11.2015 

Sivistysltk 114 § PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA 

 

Päätös: 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Uuden päiväkodin työnimenä on ollut Hetan päiväkoti. Sivistyslautakunnan 

tulee valita nimi, joka kuvaa parhaiten päiväkotia huomioon ottaen pai-

kallisuuden. Hetan päiväkoti on Käsivarren Lapin ensimmäinen päiväkoti. 

Päiväkoti sijaitsee kirkon ja koulun takana mäenpäällä mäntymetsässä, 

osoitteessa Ounastie. Sopulikujan vanhoja ryhmäperhepäivähoitokotien ni-

miä sellaisenaan ei siirretä uuteen päiväkotiin – Vilpertti, Vesseli ja 

Miessi.  

 

Päiväkodin nimestä järjestettiin nimikilpailu ja voittajanimen valitsee 

sivistyslautakunta. Voittaja-nimen keksijä palkitaan päiväkodin juhla-

avajaisissa 3.12.2015. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 58 kpl. 

Nimiehdotukset erillisessä liitteessä. 
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Sivistysltk 11 § TUTKIMUSLUPA-ANOMUS MARIKAISA LAITI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy Marikaisa Laitin tutkimuslupahakemuksen.  

 

Selostus: 

Marikaisa Laiti tekee Lapin yliopistossa kasvatustieteen tutkimusta väi-

töskirjaa varten saamelaisenvarhaiskasvatuksen arjesta. Hän anoo tutki-

muslupaa saamelaisten varhaiskasvattajien haastattelua varten Enontekiön 

kunnan sivistystoimelta / sivistyslautakunnalta. 

 

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa narratiivisella menetelmällä py-

rin tuottamaan tietoa siitä, miten saamelaiset varhaiskasvattajat kerto-

vat arjen toiminnasta nyt ja millaisia tulevaisuuden toiveita heillä on.  

Tutkimuksen nimi on Saamelaisen varhaiskasvatuksen arki ja tulevaisuuden 

kehittäminen varhaiskasvattajien kertomana. 

 

Oheismateriaalina tutkimuslupahakemus 
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Sivistysltk 12 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita.
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Sivistysltk 13 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Tarjouskilpailussa oppilaskuljetuksesta välille Kalmankaltio - Pel-

tovuoma tuli vain yksi tarjous. Linja annettiin ainoalle tarjouksen 

jättäjälle Eila Keskitalolle. Reitin hinta on 60 €. Varakalustona 

ovat Ari Keskitalon ja Erkki Keskitalon autot. 

- Kirjastossa on ollut jälleen vesivahinko. Kosteuskartoitus on tehty 

ja remontti on tulossa. 
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Sivistysltk 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 
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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 2, 12, 13 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 

 

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 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 

 

 

 

 

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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