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Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj, esteellinen § 115 ajan 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 
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  Tuomas Keskitalo khall edustaja 
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Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Sirpa Mannela toimisto- ja tapahtumasihteeri, 

paikalla § 109 ajan 

   

   

 

Asiat   96 § - 116 § 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

  Taru Mäkitalo § 115 

  puheenjohtaja 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Hannu Kultima  Sirpa-Liisa Korva 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 12.9.2014 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

ASIALISTA: 

 

96 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

97 § PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN RUOKAILU 

 

98  § SAAMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMINEN PELTOVUOMAN 

KYLÄÄN 

99 § LISÄTILOJEN JA LISÄTYÖVOIMAN TARVE HETAN SAAMENKIELISESSÄ 

PÄIVÄHOIDOSSA 
 

100 § TYÖNKIERTOSOPIMUS HETAN SUOMENKIELISISSÄ RYHMÄPERHEPÄIVÄKODEISSA 

 

101 § UUSIEN KUSTANNUSPAIKKOJEN AVAAMINEN PÄIVÄHOITOON 

 

102 § SAAMELAISKÄRÄJILTÄ HAETUT AVUSTUKSET PÄIVÄHOITOON VUODELLE 2015 

 

103 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖAJAN MUUTTAMINEN TÄYDELLE TYÖAJALLE 

KESKUSKEITTIÖLLÄ 

 

104 § MÄÄRÄAIKAISEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN 

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI KESKUSKEITTIÖLLÄ 

 

105 § SIIVOOJAN SIJAISUUS JA TOIMEN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 

SIIVOUSYKSIKÖSSÄ 

 

106 § REVONTULIOPISTON LISÄLASKU 

 

107 § OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET/OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI 

 

108 § VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS /Leila Laurila 

 

109 § OPPILASKULJETUSTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LV. 2014 – 2015 

 

110 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

111 § MUUT ASIAT 

 

112 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

113 § PALKATON VIRKAVAPAAHAKEMUS/ANNE KOTAVUOPIO 

 

114 § OSA-AIKAISEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN PALKKAAMINEN/KA 

 

115 § KULJETUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN/kerhokuljetus 

 

116 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 96 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslista ja lisäpykälät 113, 114 ja 115 hyväksyttiin kokouksen työ-

järjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 12.9.2014. 

 

Sivistyslautakunta käsitteli ensin oppilas- ja kerhokuljetuksiin liitty-

vät pykälät, koska paikalla oli tarjouskilpailun valmistellut Sirpa Man-

nela. 

 

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 12.9.2014. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 97 § PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN RUOKAILU 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päivähoidon henki-

löstölle otetaan käyttöön esimerkkiruokailuetu, jolloin he saavat ateri-

an samaan hintaan kuin opettajat valvontaruokailussa.  

 

Selvitetään mahdollisuus maksaa Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulan 

henkilöstölle ateriatukea Kelotin Rantamajoilta tilattavasta ruoasta. 

 

Selostus: 

Varhaiskasvatusohjaajalle ja sivistyslautakunnalle on saapunut 27.5.2014 

kirje (Liite) Touhulan ryhmäperhepäiväkodin henkilökunnalta, jossa esi-

tetään esimerkkiruokailun käyttöönottamista Enontekiön kunnan päivähoi-

dossa. Esimerkkiruokailu tarkoittaa sitä, että hoitajat ruokailevat yhtä 

aikaa lasten kanssa, ja saavat aterian edullisemmin. Enontekiön kunnan 

kouluissa on käytössä valvontaruokailu, joka perustuu verottajan anta-

maan vuosittaiseen hintaan. Valvonta-ateria katsotaan luontaiseduksi. 

Varhaiskasvatusohjaaja on selvittänyt, että naapurikunnassa koko päivä-

hoidon henkilöstö saa ruokailla edullisemmalla sopimushinnalla. 

 

Päivähoidon henkilöstön ilmainen ateriointi hoitopaikoissa lopetettiin 

marraskuussa 2004. 

 

Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulan henkilökunnalla on ollut mah-

dollisuus omakustanteisesti saada ateria Kelotin Rantamajoilta. Kunnan 

tulisi selvittää mahdollisuutta tulla vastaan myös heidän ateriakustan-

nuksissaan tasapuolisuuden vuoksi. Muulla henkilökunnalla on mahdolli-

suus saada ateria keskuskeittiön hinnalla koulujen keittiöistä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 98  § SAAMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMINEN 

PELTOVUOMAN KYLÄÄN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Peltovuomaan perustetaan saamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti tammikuusta 

2015 alkaen. Perustamiskulut sisällytetään talousarvioehdotukseen. 

 

Mikäli hakemuksia saamenkielistä päivähoitoa tarvitseville ei tule syys-

kuun aikana nykyisten kahden lisäksi, ei erillistä ryhmäperhepäiväkotia 

perusteta ja talousarvioon varatut määrärahat jätetään käyttämättä. 

 

Selostus: 

Peltovuoman kylässä on ennakkokyselyjen perusteella tammikuusta 2015 

lähtien 5 äidinkieleltään saamenkielistä lasta (tällä hetkellä hoidossa 

on kaksi, jotka ovat suomenkielisessä ryhmäperhepäiväkodissa, jossa on 

saamenkielentaitoinen perhepäivähoitaja), joilla on tarve päivähoitopai-

kalle. Heillä on oikeus saada päivähoitoa omalla äidinkielellään. Tar-

koitukseen soveltuva tila voisi mahdollisesti löytyä kunnan rivitalo-

asunnosta Peltovuomasta. Saamelaiskäräjiltä voi myös hakea rahoitusta 

toimintaan saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi tarkoitetusta määrä-

rahasta. 

 

Viidelle lapselle tarvitaan päivähoitoasetuksen mukaisesti 2 perhepäivä-

hoitajaa. Henkilöstötarve voitaisiin mahdollisesti täyttää sisäisin jär-

jestelyin ja palkkaamalla siirrettyjen työntekijöiden tilalle työvoimaa. 

 

Uuden ryhmäperhepäiväkodin perustaminen tulisi huomioida syksyn talous-

suunnittelussa.  

 

Kahden saamenkielisen perhepäivähoitajan palkkauskulut tulisivat olemaan 

n. 51 500 e + sivukulut. Lisäksi kiinteistökulut olisivat n.9000e/vuosi, 

sis. vuokran, veden, lämmityksen ja sähkön.Tilan kalustamiseen tulisi 

varata rahaa n. 1500e, vaikka pyritäänkin hyödyntämään mahdollisesti 

muista ryhmäperhepäiväkodeista saatavia ylimääräisiä tai lainattavia ka-

lusteita. Myös pihan laittamiseen (aidat, ulkoleikkivälineet) tulisi va-

rata 2000e. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 99 § LISÄTILOJEN JA LISÄTYÖVOIMAN TARVE HETAN 

SAAMENKIELISESSÄ PÄIVÄHOIDOSSA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Hetan saamenkielisen hoidon järjestämiseksi vuokrataan lisätila, jonne 

yksi hoitaja siirtyy 4 lapsen kanssa. Siirtyvän hoitajan tilalle Mies-

siin laitetaan haettavaksi määräaikainen saamenkielisen perhepäivähoita-

jan toimi ajalle heti-31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on lapsi-

määrän vaihtuvuus. Toimi täytetään viranhaltijapäätöksellä kunnes varsi-

nainen valinta tehdään. Kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään täl-

tä osin selostusosan mukaisesti n. 12.000 €. 

 

 

Selostus: 

Hetan saamenkieliseen ryhmäperhepäiväkoti Miessiin on myönnetty kevään 

haun jälkeen hoitokaudelle 2014-2015 hoitopaikka 12 lapselle, joista yk-

si on esikoululainen, yksi vuorohoitoa tarvitseva ja 4 osapäiväistä. Tä-

män lisäksi heinäkuussa tuli äkillinen hoidontarve vielä kahdelle lap-

selle, jotka sijoitettiin kesällä lomalla olevien lasten tilalle. Syys-

kuusta alkaen saamenkielistä hoitoa tarvitsee Hetassa 14 lasta. Lisäksi 

on tiedossa mahdollisesti vielä 1-2 lasta, jotka tulevat tarvitsemaan 

saamenkielistä hoitoa loppusyksystä tai talvella. Miessissä on tällä 

hetkellä 2 vakituista perhepäivähoitajaa ja 1 määräaikainen lastenhoita-

ja.  

 

Henkilöstön riittävyys, ryhmäkoko ja tilakoko ei riitä näin suurelle 

lapsimäärälle. Saamenkielisen hoidon tarpeen kasvamiseen näin suureksi 

ei ole osattu ennalta varautua. 

 

Varhaiskasvatusohjaaja on tiedustellut yhden soveltuvan henkilön haluk-

kuutta ottaa lapsia kotiinsa hoidettavaksi, jotta hoitopaikat saataisiin 

riittämään. Vastaus oli kielteinen. Toinen vaihtoehto on lisätilojen 

hankinta, jolloin yksi hoitaja voisi neljän lapsen kanssa siirtyä toi-

siin tiloihin. Sopulikujalta vapautuu syyskuun alusta tarpeeseen sovel-

tuva kaksio.   

 

Lisätyövoiman palkkaaminen toisi loppuvuodelle kustannuksia n. 5 500e + 

sivukulut. Vuokrakulut olisivat loppuvuodelle 1973,72e + sähkö ja vesi. 

Neljännen henkilön palkkakustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa.
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 100 § TYÖNKIERTOSOPIMUS HETAN SUOMENKIELISISSÄ 

RYHMÄPERHEPÄIVÄKODEISSA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että lähihoitaja Tanja Raution työnkierto-

sopimusta jatketaan ajalle 1.12.2014 - 31.7.2015. 

 

 

Selostus: 

Hetan ryhmäperhepäiväkoti Vesselissä ja Vilpertissä on tarve yhteiselle 

lisätyöntekijälle. Lapsia on Vilpertissä 10 + 2 ja Vesselissä 7. Marras-

kuun alusta hoitoa tarvitsee myös lapsi, jolla on satunnainen hoidontar-

ve iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi kaksi hoitolasta tarvitsee päi-

vystyshoitoa, joka pitää pystyä järjestämään hoitajien normaalin työajan 

lisäksi. Talousarviossa on varauduttu lisähenkilön palkkaamiseen.  

 

Varhaiskasvatusohjaaja on viranhaltijapäätöksellä tehnyt sopimuksen 

työnkierrosta lähihoitaja Tanja Raution kanssa 3 kk:n ajalle 1.9.-

30.11.2014. Tanja sijoitetaan Hetan ryhmäperhepäiväkoti Vesseliin, ja on 

tarvittaessa käytettävissä työvoimana myös ryhmäperhepäiväkoti Vilper-

tissä. 

 

Työnkierto/henkilönkierto tarkoittaa työntekijän/viranhaltijan vapaaeh-

toista, määräaikaista työskentelyä toisessa tehtävässä. Työnkierto on 

osa henkilöstön osaamisen ja työyhteisön kehittämistä. Se mahdollistaa 

ns. hiljaisen tiedon siirtymistä. Onnistunut työnkierto parantaa mm. 

henkilöstön motivaatiota, lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin ja 

hahmottaa omaa osaamistaan. Työnkierto voidaan toteuttaa vaihtopari-

periaatteella tai lisäksi voidaan hyödyntää sijaisuuksia tai määräaikai-

sia tehtäviä. Työnkierto kunnan sisällä on tarkoitettu kunnan vakinai-

selle henkilöstölle. Vaikka työnkierrossa oleva on toisen työnantajan 

ohjauksessa, säilyy palvelussuhde omaan työnantajaan. Työnkierrossa voi-

daan joustaa pätevyysvaatimuksissa. Työnkierron organisoiminen on esi-

miesten vastuulla. Työnkierrosta tehdään aina kirjallinen sopimus. 

 

Tarve lisätyöntekijälle on tämän hoitokauden loppuun (31.7.2015). Tanja 

Raution työnkiertosopimusta jatketaan ajalle 1.12.2014-31.7.2015, mikäli 

sivistyslautakunta antaa luvan työnkiertosopimuksen jatkamiselle. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 101 § UUSIEN KUSTANNUSPAIKKOJEN AVAAMINEN PÄIVÄHOITOON 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Päivähoitoon avataan kustannuspaikka 025513 Hetan saamenkielisen päivä-

hoidon lisätila, 025514 Peltovuoman saamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti, 

025515 Päiväkotiosasto 1 (Miessi), 025516 Päiväkotiosasto 2 (Hetan päi-

väkodin pienten osasto)ja 025517 Päiväkotiosasto 3 (Hetan päiväkodin 

isojen osasto). 

 

 

Selostus: 

Päivähoidossa tarvitaan uusia kustannuspaikkoja vuoden 2015 talousarvio-

suunnittelua varten. Mikäli Hetan saamenkielinen päivähoito saa määräai-

kaiset lisätilat ja Peltovuomaan perustetaan saamenkielinen ryhmäperhe-

päiväkoti, tarvitsevat ne uudet kustannuspaikat. Lisäksi päiväkodin val-

mistuminen vuonna 2015 tarkoittaa, että päiväkodin osastot tarvitsevat 

omat kustannuspaikkansa. Osastot nimetään myöhemmin.
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 102 § SAAMELAISKÄRÄJILTÄ HAETUT AVUSTUKSET PÄIVÄHOITOON 

VUODELLE 2015 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Varhaiskasvatusohjaajalle annettiin tehtäväksi selvittää miten saamen-

kielinen päivähoito järjestettäisiin Suomen puolella Karesuvannossa ja 

paljonko se maksaisi. 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Selostus: 

Valtionavustushakemukset saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi ja ra-

hoitushakemus saamelaisten kielipesätoiminnan tai muuta saamen kieltä 

tukevan toiminnan järjestämiseksi ovat olleet haettavina 1.9.2014 men-

nessä.  

 

Varhaiskasvatusohjaaja on laittanut hakemukset saamenkielisen päivähoito 

Lavvun (Ruotsin Karesuando)ostopalvelun jatkamiseksi vuonna 2015, arvi-

oidut kustannukset 94 400 €, Miessin ryhmäperhepäiväkodin toimintaan, 

jossa samalla on valmistauduttu Miessin muuttamiseen päiväkotiosastoksi, 

arvioidut kustannukset 120 895 €, joista valtionavustukseen oikeuttavat 

kustannukset 112 895 €, Peltovuomaan perustettavan saamenkielisen ryhmä-

perhepäiväkodin toiminnan aloittamiseen, arvioidut kustannukset 82 240 € 

sekä saamenkielisen kielikylpykerhotoiminnan järjestämiseen, johon kunta 

varaa omarahoitusosuuden 5 000 €.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 103 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖAJAN MUUTTAMINEN 

TÄYDELLE TYÖAJALLE KESKUSKEITTIÖLLÄ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Ruokapalvelutyöntekijöiden Helena Rantatalo ja Marita Palo työaika täy-

dennetään täydeksi työajaksi toistaiseksi voimassa olevana. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.10.2013 päättänyt seuraavaa: Kes-

kuskeittiön henkilökunnasta ruokapalvelutyöntekijöiden Helena Rantatalon 

82,5 % (vaativat ammattitehtävät) ja Marita Palon 78,5 % (ammattitehtä-

vät) osa-aikaiset työajat on täydennetty määräaikaisesti täydeksi työ-

ajaksi päättyen 31.7.2014. Työajan täydentäminen selittyy Inga Saara 

Kärjen jäätyä eläkkeelle 1.11.2013, vakinaisten työntekijöiden ensisi-

jaisella työajan täyttämisellä. Määräaikaisuuden perusteena oli tuolloin 

kilpailuttaminen, mikä ei johtanut ruokapalvelun ulkoistamiseen. Määrä-

aikaisuudelle ei ole tällä hetkellä perusteita. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 104 § MÄÄRÄAIKAISEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN 

MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI KESKUSKEITTIÖLLÄ 

 

 

Päätös: 

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Ruokapalvelutyöntekijä (ammattitehtävät) Sirpa Seppälän määräaikainen 

työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Työ on osa-aikainen 

62 % täydestä työajasta. 

 

 

Selostus: 

Ruokapalvelutyöntekijä Sirpa Seppälän määräaikainen työsopimus on päät-

tynyt 31.7.2014, viranhaltijapäätöksellä työsopimusta on jatkettu 

31.10.2014 saakka. Määräaikaisuuden perusteena viimeksi oli kilpailutta-

minen, mikä ei johtanut ruokapalvelun ulkoistamiseen. 

Sirpa Seppälän työsopimusta on jatkettu useita kertoja määräaikaisena, 

ensimmäisen työjakson ollessa toukokuussa vuonna 2011. 30.1.2012 alkaen 

hän on ollut jatkuvassa työsuhteessa keskuskeittiöllä eri hakumenettely-

jen kautta vuosittain. Ruokapalvelutyöntekijän määräaikaisuudelle ei ole 

enää perusteita, useista työsopimusten jatkosta johtuen työsuhde on syy-

tä muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, osa-aikaiseksi, ruokapalvelu-

työntekijän nimikkeelle (ammattitehtävät).  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 105 § SIIVOOJAN SIJAISUUS JA TOIMEN MÄÄRÄAIKAINEN 

TÄYTTÄMINEN SIIVOUSYKSIKÖSSÄ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on siivousyksikön uudelleenjärjestelyt ja 

mahdollinen kilpailuttaminen. 

 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Siivooja toimen sijaisuus laitetaan avoimeen hakuun 1.10 - 30.11.2014 

väliselle ajalle ja jatkumaan määräaikaisena 1.12.2014 - 31.12.2015 vä-

liselle ajalle. Ensisijainen sijoituspaikka on Hetan koulukeskus. 

 

 

Selostus: 

Hetan koulukeskuksesta on jäämässä eläkkeelle siivooja Erja Muotkajärvi 

1.12.2014. Hänen lomien sijaiseksi on viranhaltijapäätöksellä valittu 

Arja Rantatalo 30.9.2014 saakka. Toimen sijaisuusaika jatkuu 1.10 - 

30.11.2014, jonka jälkeen toimi täytetään määräaikaisena 1.12.2014 - 

31.12.2015 väliselle ajalle.  

 

Määräaikaisuuden perusteena ovat siivousyksikön uudelleenjärjestelyt ja 

mahdollinen kilpailuttaminen. Hetan koulukeskuksesta on jäämässä lähi-

vuosina eläkkeelle myös muita siivousyksikön työntekijöitä.  

Rakenteilla olevan päiväkodin siivous tulee järjesteltäväksi, tutkitaan 

mitä mahdollisuuksia siivouksen järjestelyihin on saatavissa.  

Ympäristöterveydenhuollon Enontekiön toimitilat ovat myös siivousyksikön 

tehtävänä 1.2.2014 alkaen. Näiden tilojen siivous laskutetaan kokonai-

suudessaan Tunturi - Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueelta.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Siv.ltk 106 § REVONTULIOPISTON LISÄLASKU 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarvittaes-

sa edelleen kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy Revontuli-Opiston lä-

hettämää lisälaskua. Selvitysten ja neuvottelujen (26.8.2014 Enontekiön 

kunnantalolla) mukaan ylitys ei aiheudu Enontekiön kunnan alueella ole-

van kansalaisopistotoiminnan lisääntymisestä, vaan isäntäkunta Kittilän 

talousarviossa olevan Revontuli-Opiston talousarvion 2013 toteuttamises-

ta. Siinä ensimmäistä kertaa opiston menot kirjattiin kuntakohtaisesti 

(kuten alkuperäinen sopimus vuoden 2010 alusta olisi jo alusta asti 

edellyttänyt). Opisto ei kuitenkaan ollut suorittanut tarvittavaa kunta-

kohtaista ennakoivaa jakoa vuoden 2013 talousarviota laadittaessa, vaan 

talousarvio oli entisen mallin mukaisesti laadittu lukujen osalta yhtenä 

kokonaisuutena kuntakohtaisten tulosyksiköiden ollessa tyhjinä. 

 

Kittilä saa toteutuman jälkeen palautusta 60.545,-, Sodankylä 33.930,- 

ja Enontekiön kunta joutuu maksamaan 20.368,-. Talousarvion laadinnassa 

tai mahdollisesti opinto-ohjelman suunnittelussa tapahtuneet puutteelli-

suudet eivät voi olla perusteena kuntaan tulevalle lisälaskulle, josta 

ei tullut ennakkotietoa (virhe olisi tullut huomata jo vuoden 2013 aika-

na). Ylitykseen ei näin ollen ole kunnan omassa kansalaisopiston talous-

arviossa voitu ennakkoon varautua vuoden 2013 osalta eikä nyt kuluvan-

kaan vuoden 2014 kuntakohtaisessa kansalaisopiston talousarviossa. 

 

Koska perussopimuksen mukaan Revontuli-Opisto on itsenäinen osasto Kit-

tilän kunnan talousarviossa, sivistyslautakunta esittää, että Enontekiön 

kunnan osalle tullut ennakoimaton kuntakohtaisten menojen laskennallinen 

ylitys 20.368,- katetaan Revontuli-Opiston talousarvion ylijäämästä, jo-

ka on vuoden 2013 osalta 74.107,-. 

 

Selostus: 

Enontekiön kuntaan tuli 11.6.2014 päivätty 20.368,- suuruinen lisälasku 

Kittilän kunnalta. Laskun mukaan se oli ”Revontuli-Opiston kuntaosuus 

lisäveloitus toteutuneesta opetuksesta v. 2013”.  

 

Laskun selvittämisen vuoksi sille pyydettiin eräpäivän lykkäystä ja se 

saatiin 1.9.2014 asti. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on selvittänyt las-

kua Kittilästä saatujen talousarvion toteutumavertailun ja kuittien pe-

rusteella. Asiasta käytiin neuvottelu Enontekiön kunnantalolla 

26.8.2014. Läsnä olivat opiston rehtori Pasi Tanninen, apulaisrehtori 

Anu Uimaniemi, Enontekiön toimistosihteeri Sisko Keskitalo, kunnanval-

tuuston puheenjohtaja Seppo Alatormanen, rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Laila Nikunlassi ja kokouksen alussa myös kunnanjohtaja Mikko Kärnä. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Siv.ltk § 107 OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET/OPPILAS- JA 

OPISKELIJAHUOLTOLAKI 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta: 

 

1) hyväksyy opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta laadi- 

tun Enontekiön kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitel- 

man oppilasshuollon osalta käyttöön otettavaksi 1.8.2014 alkaen liitteen 

nro 1 mukaisesti 

 

2) antaa opetussuunnitelman perusturvalautakunnalle tiedoksi. 

 

 
Selostus: 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) annettiin 30.12.2013. 

Laki velvoitti opetushallitusta uudistamaan opetussuunnitelmien perus-

teet kaikkien kouluasteiden osalta siten, että opetuksen ja koulutuksen 

järjestäjät voivat ottaa uuden lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön 

lain tullessa voimaan 1.8.2014. 

 

Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 seuraavia opetussuunnitelmien pe- 

rusteita: 

 

- Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luku 5.3 Esiopetuksen op- 

pilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 

- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luku 5.4 Oppilashuolto 

ja turvallisuuden edistäminen 

 

Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunni- 

telmien muuttamista. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitel-

mat käyttöön 1.8.2014 alkaen. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy 

kunnallisen opetussuunnitelman (Hallintosääntö 54 § kohta 1). Koska val-

takunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus on valmisteilla, 

ei kuntakohtaisesti ole mahdollisuutta eikä järkevää muuttaa valtakun-

nallista uutta opetussuunnitelmakohtaa kunnallisesti, vaan se hyväksy-

tään sellaisenaan noudatettavaksi Enontekiön kunnan peruskouluissa. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 108 §  VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS /Leila Laurila 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myöntää koulunkäynninohjaaja Leila Laurilalle hake-

muksensa mukaisesti vuorotteluvapaan ajalle 29.12.2014 – 30.6.2015 ja 

4.1. – 26.6.2016. 

 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää Leila Laurilalle vuorotteluvapaan hakemuksen 

mukaisesti 29.12.2014 – 30.6.2015 ja 4.1.2016 – 26.6.2016  

 

 

Selostus 

Koulunkäynninohjaaja Leila Laurila on toimittanut sivistyslautakunnalle 

vuorotteluvapaahakemuksen ajalle 29.12.2014 – 30.6.2015 ja 4.1.2016 – 

26.6.2016. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 109 § OPPILASKULJETUSTARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LV. 2014 – 2015 

 

Päätös: 

Kehitys Oy:n toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela kuljetustar-

jouskilpailusta vastaavana viranhaltijana esitteli asian pykälän aluksi. 

Tarjousvertailu liitteenä. 

 

Ennen tarjousten käsittelyä sivistyslautakunta totesi, että kohteesta 4 

poistetaan väli Hetta-Palojoensuu klo 13.25, koska siitä on voimassa 

oleva sopimus. Palojoensuusta ylöspäin on olemassa oleva linja Gold Li-

nella, joten sitä käytetään jatkoyhteytenä Markku Kultiman jo olemassa 

olevalle linjalle (Hetta-Pa, lähtö Hetasta  

klo 13.25), koska haittaamiskielto estää päällekkäisten kuljetusten to-

teuttamisen.  

 

Lisäksi sivistyslautakunta totesi, että kohde 6 ja 7 poistettiin tar-

jouskilpailusta kokonaan, koska niissä oli olemassa olevat sopimukset 

vielä tälle lukuvuodelle. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi tarjoukset seuraavasti: 

 

Kohde 1 ja 2: kuljettamisesta vastaa Elli-Maria Kultima Oy. Kohteille ei 

tullut muita tarjouksia. 

 

Kohde 3: kuljettamisesta vastaa Liikennöinti Onni Palo. Kohteelle ei 

tullut muita tarjouksia. 

 

Kohde 4: Hetta-Karesuvanto välin iltapäiväkuljetus (muina aikoina kuin 

lähtö Hetasta klo 13.25) jaetaan tarjousten jättäneiden kahden yrittäjän 

kesken autojen kapasiteetin mukaan siten, että iltapäivän pienemmän op-

pilasryhmän kuljettamisesta vastaa Juhani Kotavuopio, koska hänen au-

toonsa mahtuu max 8 hlö ja tarjoushinta oli edullisempi kuin toisella 

tarjoajalla. Iltapäivän suuremman oppilasryhmän kuljettamisesta vastaa 

Liikennöinti Onni Palo, koska autossa ei ollut maxhlö rajoitusta ja vä-

lillä oppilasryhmä on 16 hlö. Koulutoimisto antaa liikennöitsijöille 

jaksoittain aikataululistat ja oppilasluettelot. 

 

Kohde 5: ei tullut tarjouksia. Koulutoimisto tilaa aamukuljetuksen tar-

vittaessa. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan kokouksessa, koska tarjouskilpailu päättyy vasta ke 3.9.2014 

klo 15.00. 

 

 

Selostus: 

Oppilaskuljetustarjoukset on pyydetty puuttuvilta linjoilta lv. 2014 – 

2015 varten. Tarjouspyyntö liitteenä. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 4.9.2014 17 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 110 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Sirpa-Liisa Korva otti puheeksi lukion 1. ryhmän vaelluskurssin. Todet-

tiin, että kurssilla pyritään uusien oppilaiden ryhmäyttämiseen heti 

opintojen alussa ja kansainvälisten suhteiden lisäämiseen Norjan suun-

taan. Vaadittavat varusteet ja pakollinen vaellus koettiin ongelmaksi, 

koska kaikilla ei ole vaelluskenkiä eikä muita retkitarvikkeita eikä 

vaeltaminen muutenkaan kiinnosta. Todettiin, että kurssilta voi olla 

pois tai tulla vain Kilpisjärvelle. 

 

Sirpa-Liisa Korva kysyi voidaanko vaatia perhepäivähoitajaa siirtymään 

toiseen toimipisteeseen, jos siellä on tarvetta. Varhaiskasvatusohjaaja 

selostaa asian seuraavassa kokouksessa, koska ei nyt ollut virkavapauden 

vuoksi kokouksessa paikalla. 

 

Saila Kuukasjärvi kysyi eikö Kilpisjärvellä voida järjestää iltapäivä-

toimintaa yhdelle/kahdelle oppilaalle. Tällä hetkellä voimassa olevan 

ohjeen mukaan iltapäivätoimintaa järjestetään vain, jos oppilaita on 

kolme. Kunnan taloudellinen tilanne ei anna tällä hetkellä mahdollisuut-

ta pienentää minimimäärää. 

 

Saila Kuukasjärvi tiedusteli voiko kyläyhdistys varastoida astiansa ja 

mappinsa koululle. Rehtori-sivistystoimenjohtaja selvittää mikä on ollut 

monitoimitalon alkuperäinen tarkoitus miten kiinteistökustannukset ja-

kaantuvat. 

 

Sivistyslautakunta otti esille, että lukuvuoden aikana selvitetään oppi-

tuntien pituuden muuttaminen 45 min ja mahdollinen jaksojärjestyksestä 

poistuminen. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 111 § MUUT ASIAT 

 

 

- Kirjaston oven pitäminen avoinna oppilaille: Sivistyslautakunta oli 

yksimielisesti sitä mieltä, että kirjaston ja koulun välinen ovi 

pidetään jatkossakin auki. 

- Tasa-arvohanke: uudella hankerahoituksella palkataan koulukoutsi 

1.1.2015 alkaen. Paikka laitetaan haettavaksi syksyn aikana. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 112 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- sivistyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi Kilpisjärven koululta  

     selostukset kotiopetuksessa olevien Lasse ja Krisse Hoffmanin oppi-         

     mistuloksista (10.5.2014 ja 13.5.2014) 

- Revontuli-Opiston jaoston pöytäkirja 17.6.2014  

- nuorisotoimen työllisyysvaroin työpajalle palkkaaman yo Henri Man-

nelan työajasta sijoitetaan osa Peltovuoman koululle koulunkäyn-

ninohjaan tehtäviin (siv.ltk:n päätös lisätä tarvittaessa työvoimaa  

ptk 6.8.2014 § 88) 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

113 § PALKATON VIRKAVAPAAHAKEMUS/ANNE KOTAVUOPIO 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi luokanopettaja Anne Kotavuopiolle palkattoman 

virkavapauden ajalle 4.11.2014 – 30.5.2015. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Anne Kotavuopiolle palkattoman 

virkavapauden ajalle 4.11.2014 – 30.5.2015. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle tuli 3.9.2014 kirje, jossa luokanopettaja Anne Ko-

tavuopio hakee palkatonta virkavapaata ajalle 4.11.2014 – 30.5.2015. 

Virkavapaudesta oli suullisesti sovittu jo kesällä 2014 ja sijaisuusjär-

jestelyt tehtiin koulukeskuksessa sisäisellä siirrolla sen mukaisesti. 

Järjestelyssä luokanopettaja Johanna Haapala siirrettiin 3. – 4.-luokan 

luokanopettajaksi. 
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114 § (EI-julkinen, JulkL 24 § kohta 25 ja 30)  
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk § 115 KULJETUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN/KERHOKULJETUS 

 

Päätös: 

Satu-Marja Eira poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi 

(halllintolaki § 28 kohta 1). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 

Taru Mäkitalo. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy taksiautoilija Erkki Keskitalon tarjouksen 

kerhokuljetuksiin välille Peltovuoma-Hetta-Peltovuoma ajalle 5.9.2014 – 

31.5.2015 kerran viikossa perjantaisin (ei  loma-aikoina eikä silloin, 

kun kerho on peruttu) tarjouspyynnön mukaisesti. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy taksiautoilija Erkki Keskitalon tarjouksen 

kerhokuljetuksiin välille Peltovuoma-Hetta-Peltovuoma ajalle 5.9.2014 – 

31.5.2015 kerran viikossa perjantaisin (ei  loma-aikoina eikä silloin, 

kun kerho on peruttu) tarjouspyynnön mukaisesti. 

 

Selostus: 

Sivistystoimi on pyytänyt kuljetustarjousta kerhokuljetusten toteuttami-

seen välille Peltovuoma-Hetta-Peltovuoma (Peltovuoman koulun liikunta-

kerho liikuntahallilla) liitteen mukaisesti.  

 

Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli yksi kappale. 
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Sivistysltk 116 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 97, 102, 104, 106, 110, 111, 112,  

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 

116  

  

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 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 

116  

 

 

 

 

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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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

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

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää 

  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 
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