
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 21.3.2013 klo 15.00- 17.35 

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla  Satu-Marja Eira-Keskitalo  pj 

olleet jäsenet Minna Näkkäläjärvi   vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

 

Asiat  1 § - 23 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Taru Mäkitalo   Saila Kuukasjärvi  

  

 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 28.3.2013 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 1 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus: 

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 28.3.2013. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Saila Kuukasjärven. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 28.3.2013. 

 

Todettiin, että kokouksen pykälät eivät edellytä yritysvaikutusten arvi-

ointia. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 2 § KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2013 - 2014 

 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja 

päättyy 31 päivänä heinäkuuta. lukuvuodessa tulee olla 190 työpäivää. 

Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin 

lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. 

 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 

22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2014 koulutyö päättyy lauantaina 31.5. 

Yksi erikseen sijoitettava lauantaityöpäivä on sijoitettu Väärtipäivä-

lauantaiksi 14.9.2013. 

 

Lukiolaissa ja –asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lv 2013 – 2014 työ- ja loma-ajat 

oheisen liitteen (liite 1) mukaisesti. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - -   
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 3 § VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAT 

SIVISTYSTOIMEN OSALTA 

 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo-

den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar-

kastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston 

käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimin-

takertomus. 

 

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-

teutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös 

annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liitty-

vistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai 

kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä (liite 2) olevan sivistystoimen 

toimintakertomuksen ja esittää sen liitettäväksi Enontekiön kunnan ti-

linpäätökseen vuodelta 2012. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta kävi toimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumisen 

läpi tulosyksiköittäin. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi liitteenä (liite 2) olevan sivistystoimen 

toimintakertomuksen ja esittää sen liitettäväksi Enontekiön kunnan ti-

linpäätökseen vuodelta 2012. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 4 § IRTISANOUTUMINEN/TIMO KURKI 

 

Sivistyslautakunnalle on tullut seuraava ilmoitus: 

 

”Irtisanon työsuhteeni Enontekiön kunnan kanssa päättymään 31. heinäkuu-

ta 2013, koska jään eläkkeelle 1. elokuuta 2013. 

 

Kaaresuvannossa 1. maaliskuuta 2013 

 

Timo Kurki 

Kaaresuvannon koulun opettaja 

Syväjärventie 20 

99470 Kaaresuvanto” 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Kaaresuvannon koulun opettaja 

Timo Kurjen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.8.2013 

alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää opettaja Timo Kurkea pitkästä ja ansiokkaasta 

työstä Enontekiön koululaitoksen hyväksi niin opettajana kuin Kaa-

resuvannon koulun pitkäaikaisena koulunjohtajana. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi Kaaresuvannon koulun opettaja 

Timo Kurjen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.8.2013 

alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää opettaja Timo Kurkea pitkästä ja ansiokkaasta 

työstä Enontekiön koululaitoksen hyväksi niin opettajana kuin Kaa-

resuvannon koulun pitkäaikaisena koulunjohtajana. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 5 § VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT 1.8.2013 ALKAEN  

 

Koulutoimessa on lv 2012 – 2013 ollut seuraavat määräaikaiset opettajan 

paikat: 

- päätoiminen tuntiopettaja (liikunta, kuvaamataito, terveystieto) 

- päätoiminen tuntiopettaja (en, ru) 

- päätoiminen tuntiopettaja (saamenkielinen opetus 3.- 6. Hetassa) 

- päätoiminen tuntiopettaja (saamenkielinen opetus Peltovuomassa) 

- sivutoiminen tuntiopettaja (kotitalous, psykologia, syksyllä tekni-

nen työ) 

 

Kesken lukuvuotta on palkattu päätoiminen tuntiopettaja (tekninen työ, 

joustava perusopetus). 

 

Määräaikaisia koulunkäyntiavustajia on ollut seuraavasti: 

- Kilpisjärven koululla yksi 

- Hetan koulussa kaksi 

- Peltovuoman koulussa yksi yhteinen päivähoidon kanssa 

 

Oppilasennusteiden mukaan Karesuvannon koulua lukuun ottamatta kaikilla 

muilla kouluilla oppilasmäärät laskevat seuraavien kolmen lukuvuoden ai-

kana. 

 

Toinen päätoiminen tuntiopettajan paikka (en, ru) täytetään enää yhdeksi 

lukuvuodeksi, koska sen jälkeen ei ole enää jakoluokkia yläkoulun puo-

lella ja tunnit jaetaan nykyisten kahden viranhaltijan kesken. Pelto-

vuoman ja Hetan saamenkielisen tuntiopettajan paikka täytetään tässä 

vaiheessa vielä määräaikaisesti, koska saamenkielisen opetuksen tunnit 

ovat vaikeasti ennustettavissa ja toisen tehtävän muuttamista viraksi 

valmistellaan.  

 

Kotitalouden, teknisen työn, psykologian ja joustavan perusopetuksen 

tuntien tilanne ja opetuksen järjestäminen selvitetään kevään aikana.  

 

Virkojen ja toimien tilannetta ensi syksyn osalta on arvioitu talousar-

vion laadinnan yhteydessä. Määrärahoista poistettiin Hetan toinen määrä-

aikainen koulunkäyntiavustajan paikka syksystä alkaen. Hetan koulukes-

kuksen toinen määräaikainen koulunkäyntiavustajan tehtävä on suunniteltu 

täytettäväksi edelleen määräaikaisesti (hlökohtainen koulunkäyntiavusta-

ja), koska vuoden jälkeen tulee muutoksia oppilastilanteeseen, joten 

mahdollisesti nyt toistaiseksi palkatut koulunkäyntiavustajat sitten 

riittävät. Kilpisjärven koulun koulunkäyntiavustajan tarve arvioidaan 

kevään aikana oppilastilanteen mukaan. Peltovuoman koulun ja päiväkodin 

yhteinen koulunkäyntiavustajan tehtävä on tarkoituksenmukaista edelleen 

täyttää määräaikaisesti päivähoidon lapsitilanteen vaihtuvuuden ja Pel-

tovuoman koulun vähäisen oppilasmäärän vuoksi. 

 

Karesuvannon koulun luokanopettaja Timo Kurki on ilmoittanut jäävänsä 

eläkkeelle 1.8.2013 alkaen. Viranjatko on huomioitu talousarviossa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy laitettavaksi haettavaksi seuraavat määräai-

kaiset tehtävät: 

 

- päätoiminen tuntiopettaja (en, ru) ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014  

- päätoiminen tuntiopettaja (saamenkielinen opetus, sijoituspaikka 

Hetan koulukeskus) ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 

- päätoiminen tuntiopettaja (saamenkielinen opetus, sijoituspaikka 

Peltovuoman koulu) ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 

- koulunkäyntiavustajan tehtävä Hetan koulukeskuksessa ajalle 

8.8.2013 – 31.5.2014 

- koulunkäyntiavustajan tehtävä yhdessä päivähoidon kanssa Pelto-

vuoman koulussa ajalle 8.8.2013 – 31.5.2014 

 

 

Sivistyslautakunta päättää, että kotitalouden, teknisen työn, psykologi-

an ja joustavan perusopetuksen tuntien tilanne ja opetuksen järjestämi-

nen selvitetään kevään aikana. Mikäli tunnit voidaan järjestää sivutoi-

misesti tai jo virassa olevan opettajan toimesta kuten pääsääntöisesti 

tähänkin asti, rehtori-sivistystoimenjohtajalle annetaan valtuudet nii-

den järjestämiseen. 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa luokanopetta-

jan viran (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) ja päätoimisen tun-

tiopettajan tehtävän (liikunta, terveystieto, tarvittaessa muitakin ai-

neita) täyttämiseen toistaiseksi 1.8.2013 alkaen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 6 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA 

VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISILLE 

TEHTÄVÄ/TULOSYKSIKÖILLE VUODELLE 2013 

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2012 § 45 sivistystoi-

men alaiset määrärahat vuodelle 2014 seuraavasti:  

 

 

Toimintakulut 5.165.070 € (v. 2012 4.721.180 €), toimintatuotot 698.050 

€ (v. 2012 626.230 €). 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa v. 2013 talousarvion käyttösuunni-

telmaksi liitteessä esitetyn sivistystoimen talousarvion (liite 3). Li-

säksi se päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti (vastaavuus uu-

den sähköisen laskutusjärjestelmä Rondon kanssa): 

 

 

 

 

 Kustannuspaikka Asiatarkastaja Asiatarkasta-

jan 

varahenkilö 

Hyväksyjä Hyväksyjän 

varahenkilö 

021 001 Koulutoimen hallinto 

65 120,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

021 002 Sivistystoimen auto 

2 950,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 001 Hetan peruskoulu 

1 172 390,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 002 Karesuvannon koulu 

333 050,00 € 

Väisänen Virpi Syväjärvi Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 003 Kilpisjärven koulu 

325 420,00 € 

Tuominen Timo Keskitalo Sirpa Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 004 Peltovuoman koulu 

244 580,00 € 

Salonen Irene Vieltojärvi Iiris Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 016 Tehostetun ja erityisen 

tuen kehittäminen (Kelpo) 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 018 Kerhotoiminnan kehittä-

minen 

9 700,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 019 Osaava –hanke 

2 000,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

022 020 Tieto- ja viestintätekniikka 

”Tableteilla tunturin yli” 

24 030,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022021 Kansainvälistämisen kehit-

tämishanke 

”Tunturien maasta Jääme-

relle” 

4 000,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

022 022 Tasa-arvoa edistävä 

 hanke 

27 792,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö  Heikki 

022 023 Osaava –hanke  2013 

28 000,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

023 001 Erälukio 

483 180,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

023 002 Toisen asteen  

verkkokoulu 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

023 005 Ammattioppilaitokset Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

024 001 Revontuliopisto 

76 000,00 € 

Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 001 Keskuskeittiö 

282 060,00 € 

Keskitalo Seija Alapuranen 

Leila 

Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 002 Siivouspalveluyksikkö 

211 490,00 € 

Keskitalo Seija Alapuranen 

Leila 

Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 003 Ruuankuljetusauto 

2 420,00 € 

Keskitalo Seija Alapuranen 

Leila 

Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 501 Erityis- ja varhaiskasvatus 

62 690, 00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 502 Perhepäivähoito 

110 160,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 503 Miessi, 

ryhmäperhepäiväkoti 

95 810,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 504 Peltovuoma,  

ryhmäperhepäiväkoti 

84 210,00 € 

Ketola Taina Halmiainen 

 Eila 

Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 505 Saana, ryhmäperhepäivä-

koti 

77 580,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 506 Touhula, ryhmäperhepäi-

väkoti 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

118 730,00 € 

025 507 Vilpertti, ryhmäperhepäi-

väkoti 

145 050,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 508 Esikoululaisten iltapäivä-

toiminta 

23 130,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 509 Karesuvannon saamenkie-

linen päivähoito 

49 850,00 € 

Ketola Taian Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 510  Saamenkielinen kielikyl-

pykerho 

4 770,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

025 511 Vekkula, ryhmäperhepäi-

väkoti 

63 410,00 € 

Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki 

026 001 Kirjastotoimi 

160 000,00 € 

Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 

026 002  Kirjastoauto 

68 100,00 € 

Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 

026 004 Wanhan ajan ompeluseurat  

–hanke 

Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 

027 001 Kulttuuripalvelut 

21 700,00 € 

Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 

028 001 Nuorisotyö 

35 430,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

028 002 NUKU-projekti 

 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

028 004 Nuorisoneuvosto Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

028 005 Elokuvatoiminta 

17 150,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

028 007 3.-9.luokkien iltapäiväker-

ho 

340,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

028 008 Etsivä nuoriostyö Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

028 009 Nuorten työpaja 

14 500,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

029 001 Liikuntatyö 

94 080,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

029 002 Liikuntatapahtumat 

3000,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

029 003 Liikunnan kehittämisraha 

1 150,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

029 004 KKI-toiminta 

1 800,00 € 

 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

029 005 Lihku Matkái  -kohti  

terveyttä hanke 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

029 501 Terveet tavat 

15 220,00 € 

Järvistö Heikki Halmiainen Eila Palkinen Laila  

      

 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 7 § VASTAAVIEN NIMEÄMINEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTEIHIN 

 

Asian aikaisempi käsittely (Sivistysltk 10.10.2012 124 §): 

 

Yhden tai kahden perhepäivähoitajan ryhmäperhepäiväkodeissa ei ole las-

tenhoitajaa, jolle kuuluisi koulutuksensa puolesta pedagoginen ja käy-

tännön vastuu. Kuitenkin käytännössä pienten yksiköiden perhepäivähoita-

jat ovat ottaneet vastuuta täysin vapaaehtoisesti saamatta siitä lisä-

korvausta. Vastaavan lisä selkeyttäisi toimintaa ja toimenkuvaa, sekä 

tarjoaisi lisävastuusta myös asianmukaista korvausta.  

Vastaava vastaisi työvuorolistan laatimisesta, sijaisjärjestelyistä, pe-

rehdytyksestä, päivähoitoon liittyvien asiakirjojen laatimisesta sekä 

asioiden tiedottamisessa vanhemmille ja varhaiskasvatusohjaajalle. Vas-

taava saisi palkanlisää 100-150€/kk. Esimerkiksi 100 e palkanlisä kuu-

kaudessa tekisi 4 800e lisää palkkamenoihin vuodessa ja 150 e 7200e vuo-

dessa.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Alle kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkoteihin nimetään vastaava, joka saa 

vastuusta lisäkorvausta 100 – 150 €/kk 1.1.2013 alkaen. Vastaavaa vali-

tessa huomioidaan työkokemus, koulutus sekä halukkuus vastaavan tehtävi-

en hoitamiseen. Vastaavaa voidaan tarvittaessa vaihtaa, ja mikäli yksik-

kö kasvaa kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkodiksi, siirtyy lisävastuu au-

tomaattisesti pätevälle lastenhoitajalle.  

 

Päätös:  

Lautakunta valtuuttaa varhaiskasvatusohjaajan selvittämään ryhmäperhe-

päiväkotien henkilöstön halukkuutta ottaa vastaavan tehtävät ja tuomaan 

esityksensä vastaavista lautakunnan käsiteltäväksi.   

_ _ _ _ _ _ 

 

Varhaiskasvatusohjaaja on selvittänyt ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön 

halukkuutta ottaa vastaan vastaavan tehtävät.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Yksiköiden vastaaviksi perhepäivähoitajiksi nimitetään Peltovuomassa 

Mirja Keskitalo, Saanassa Camilla Laurila , Vekkulassa Mira Alatalo ja 

Miessissä Saara Näkkäläjärvi. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituk-

selle, että perhepäivähoitaja Mirja Keskitalolle, perhepäivähoitaja Ca-

milla Laurilalle ,perhepäivähoitaja Mira Alatalolle ja perhepäivähoitaja 

Saara Näkkäläjärvelle maksetaan vastaavan tehtävistään palkanlisää 

100e/kk 1.3.2013 alkaen. Palkanlisä on huomioitu talousarviosuunnitte-

lussa erilliskorvauksissa. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - -
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 8 § PÄIVÄHOITOPALVELUJEN LAAJUUDEN MÄÄRITTELY ENONTEKIÖN 

KUNNASSA 

 

Päivähoitolain 11 §:n 1 mom. mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että 

lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä 

laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve 

edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnassa on oltava 

tarjolla päivähoitopaikkoja kysyntää vastaavasti. 

 

Viime vuosien syntyvyyden kasvu heijastuu päivähoitoon siltä osin, että 

olemassa olevat päivähoitopaikat ainakaan kunnan kirkonkylässä Hetassa 

eivät tahdo riittää hoitoa tarvitseville lapsille. Päivähoidon rakennet-

ta on järjesteltävä uudelleen, esimerkiksi rakentamalla päiväkoti, jol-

loin saadaan asianmukaiset päivähoitotilat ja lisää hoitopaikko-

ja/ryhmiä. Ennen päivähoitorakenteen uudistamisen suunnittelua kunnassa 

tulisi kuitenkin määritellä, mikä on se laajuus, jossa kunnassa tullaan 

päivähoitopalveluita tarjoamaan, kun myös monissa sivukylissä lapsimää-

rät ovat kasvussa. Vanhemmat esittävät myös toiveita sivukylille perus-

tettavista uusista päivähoitopaikoista. Käytännössä tämä tarkoittaa päi-

vähoitoverkostoa määritellessä sitä, että määritellään mikä on kohtuul-

linen matka kodista päivähoitopaikkaan, jos esimerkiksi vanhemmat eivät 

kulje keskuksissa töissä. Kohtuullista matkaa ei määritetä missään vi-

rallisissa asiakirjoissa, vaan käytännössä kunnan on se itse määriteltä-

vä lautakunta/valtuustotasolla. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta keskustelee päivähoitopalveluiden tarjoamisen laajuu-

desta ja antaa esityksensä kohtuullisesta matkasta kodin ja päivähoito-

paikan välillä valtuustolle keskusteltavaksi. 

 

--------- 

Varhaiskasvatusohjaaja antoi kokouksessa uuden ehdotuksen: Sivistyslau-

takunta siirtää pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa 

uusi ehdotus; seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta siirsi pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 9 § VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS/KRISTEN-ELLEN GAUP-JUUSO 

 

Kristen-Ellen Gaup-Juuso on hakenut vuorotteluvapaata pidettäväksi kol-

mena 3 kk jaksona, ensimmäinen jakso 1.12.2012 - 28.2.2013, toinen 1.9. 

- 30.11.2013 ja kolmas 1.1. - 31.3.2014. Hän täyttää vuorotteluvapaaseen 

vaadittavat kriteerit, ja ensimmäiseen 3 kk:n vuorotteluvapaan ajaksi on 

saatu kriteerit täyttävä työtön työnhakija sijaiseksi.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta myöntää Kristen-Ellen Gaup-Juusolle vuorotteluvapaan 

hakemuksen mukaisesti. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi Kristen-Ellen Gaup-Juusolle (ryhmäperhepäivä-

koti Miessi)vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 10 § LUOKANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN/SAAMENKIELINEN 

OPETUS 

 

Hetan koulukeskuksessa ja Karesuvannon koululla on tällä hetkellä saa-

menkielinen opetus 0-2.luokkalaisille ja 3. – 6.-luokkalaisille. Kilpis-

järvellä annetaan saamenkielistä opetusta ryhmässä, jossa on oppilas 

ala- ja yläluokkien puolelta. Peltovuoman koululla on aloitettu saamen-

kielinen luokka viime syksynä.  

 

Luokanopettajien viroista on neljä täytetty toistaiseksi (Karesuvannon 2 

virkaa ja Kilpisjärven yksi virka, Hetassa yksi). Hetan ja Peltovuoman 

kouluilla on määräaikaiset tuntiopettajat. Hetan koulukeskuksessa on pe-

rusopetusta ja lukion opetusta varten kaksi saamen kielen aineenopetta-

jan virkaa. 

 

Tulevaisuudessa tämän hetken tietojen mukaan äidinkieltä saamea puhuvien 

lasten määrä parina vuonna vähenee muutamalla oppilaalla, mutta nousee 

sitten taas nykyiselle tasolle. Arvion mukaan vapaaehtoisena saamea 

opiskelevien määrä jopa kasvaa. Kielen elvyttämisellä pyritään säilyttä-

mään saamen kielen opetus ja käyttö ja kulttuuri kouluissa vahvana. 

 

Kokonaistilanteen arvion perusteella tällä hetkellä käytössä olevat va-

kituisten ja määräaikaisten virkojen tarve tulee pysymään samana myös 

tulevaisuudessa. Lisääntyvä etäopetuksen tarve tulee todennäköisesti li-

säämään myös opettajien tuntimääriä. 

 

Sivistyslautakunnan talousarvioon on varattu määräraha tässä pykälässä 

esitettävän luokanopettajan viran täyttämiseen. Tehtävää on hoidettu 

määräaikaisen tuntiopettajan nimikkeellä jo vuosia. Viran perustaminen 

ja täyttäminen ei siis lisää saamenkielisten opettajien kokonaismäärää 

nykyisestä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle, että kuntaan perustetaan saamenkielistä opetusta varten luo-

kanopettajan virka. 

 

Viran sijoituspaikkana on Hetan yhtenäinen peruskoulu. Sijoituspaikka 

voidaan tarvittaessa muuttaa sivistyslautakunnan päätöksellä saamenkie-

lisen opetuksen tarpeen mukaan.  

------ 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja korjasi esitystä kokouksessa seuraavasti: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle (Enontekiön kunnan hal-

lintosääntö 30§), että kuntaan perustetaan saamenkielistä opetusta var-

ten luokanopettajan virka. 

 

Viran sijoituspaikkana on Hetan yhtenäinen peruskoulu. Sijoituspaikka 

voidaan tarvittaessa muuttaa sivistyslautakunnan päätöksellä saamenkie-

lisen opetuksen tarpeen mukaan.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 11 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2013 

  

Talousarvioon sisältyy kulttuuritoimen osalta 1000 euroa jaettavaksi 

kohdeavustuksina enontekiöläisille kulttuurijärjestöille, ryhmille ja 

yksityisille taiteen harrastajille, sekä yhdistysten järjestämiä kult-

tuuritapahtumia varten on varattu 5000 euron avustusmääräraha. Nuoriso-

toimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu avustuksina 3000 eu-

roa ja liikuntatoimen talousarviossa 11 650 euroa.  

 

”Enontekiön kunnan avustusten jakoperusteissa liikuntatoimelle edellyt-

tää vapaa-aikalautakunnan jakamaan 2/3 osaa perusavustuksina ja 1/3 osaa 

kohdeavustuksina järjestöavustuksiin varatuista määrärahoista.  

Liikuntajärjestöt kokoontuvat ennen sivistyslautakunnan kokousta pohti-

maan perusavustusten jakoehdotusta”.  

 

Avustusten yhteenlaskettu määrä on 20 650 euroa.  

 

 

Ehdotus (vats): 

Kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia jaetaan 

enintään 6000 euroa.  

Nuorisotoimen avustus 3000 euroa jaetaan joko perus- tai kohdeavustukse-

na.  

Liikuntatoimen avustuksista varataan enintään 6000 euroa perusavustuk-

siin liikuntajärjestöille vuotuiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin 

vähintään 2650 euroa sekä erityisavustuksena 2000 euroa liikuntatila-

vuokriin. Lisäksi varataan enintään 1000 € kohdeavustus jaettavaksi lii-

kuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille.  

Kohdeavustukset jaetaan koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välinei-

siin ja lisäksi on haettavissa erityisavustukset.  

Avustusten (kulttuuritoimen kohdeavustukset, nuorisotoimen perus- ja 

kohdeavustukset sekä liikuntatoimen perusavustukset) hakukuulutus suo-

meksi ja saameksi julkaistaan Enontekiön Sanomat –lehdessä huhtikuussa. 

Avustusten hakuaika päättyy pe 26.4.2013. 

Liikuntatoimen kohdeavustusten hakuajat päättyvät 31.5. ja 30.11. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 12 § LIIKUNNANOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ AJALLE 1.2.-  

31.12 2013 

 

Liikunnanohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut haettavana työvoima-

hallinnon www-sivulla sekä Enontekiön Sanomissa. 

Kunnanhallitus on antanut määräaikaiselle tehtävälle täyttöluvan. 

 

Työpaikkailmoitus liitteenä (liite 4). 

Hakuaika päättyi 25.1.2013 klo 15. 

 

Määräaikaan mennessä saapui 5 hakemusta. Yhteenveto liitteenä (liite 5). 

 

Ehdotus (vapts.): 

Sivistyslautakunta valitsee osaamisen ja työkokemuksen perusteella lii-

kunnanohjaajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.2. -31.12.2013 tehtävää 

jo 2012 hoitaneen liikunnanohjaaja Rosa Pietikäisen Enontekiöltä. 

 

Päätös:  

Sirpa-Liisa Korva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi 

(hallintolaki 27§, 1.kohta). 

 

Sivistyslautakunta valitsi osaamisen ja työkokemuksen perusteella lii-

kunnanohjaajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.2. -31.12.2013 tehtävää 

jo 2012 hoitaneen liikunnanohjaaja Rosa Pietikäisen Enontekiöltä. 

 

- - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 13 § LIIKUNTATOIMEN ERITYISAVUSTUS UUDEN URHEILUSEURAN 

TOIMINNAN TUKEMISEEN 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut Saami Freestyle-club Enontekiö (rekis-

teröinti PRH:ssa) avustushakemus.  

”Seura on perustettu marraskuussa 2012. Seuran tarkoituksena on edistää 

laskettelua ja lumilautailua ja levittää laskettelun ja lumilautailun 

harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä he-

rättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta lasketteluun 

ja lumilautailuun. Seura pitää kotirinteenään Hetta Hiihtomaata. Seuran 

tämänhetkinen jäsenmäärä on 25. 

 

Saami Freestyle-club Enontekiö hakee avustusta uuden seuran käynnistämi-

seen sekä valmentajakäynneistä ja kilpailumatkoista aiheutuviin kuluihin  

500 €.” 

 

Ehdotus (vapts.): 

Sivistyslautakunta myöntää uuden urheiluseuran toiminnan käynnistämiseen 

500 € erityisavustuksen.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 14 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2013  

  

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa Enontekiön kun-

nan vuoden 2013 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luettelo 

aiemmin (1986-2012) palkituista. 

 

Ehdotus (ki-ku):  

Sivistyslautakunta merkitsee Enontekiön kunnan vuoden 2013 taide- tai 

kulttuuripalkintovarauksen tiedoksi. Asiaan palataan kulttuuriavustusten 

jakamisesta päättävässä sivistyslautakunnan kokouksessa. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

      Ei julkinen 

Sivistysltk 15 §   
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 16 § TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KILPISJÄRVEN KOULUN SIIVOOJAN 

OSA-AIKAISEEN TOIMEEN 

 

Kilpisjärven koulun siivoojan jäätyä eläkkeelle 1.3.2013 alkaen, haetaan 

täyttölupaa toimen väliaikaista täyttämistä varten 11.3 - 14.6.2013 vä-

liselle ajalle. Siivoojan työaika on mitoitettu 28,2 tuntia / viikko. 

Täyttölupa toistaiseksi voimassa olevana haetaan elokuusta 2013 Kilpis-

järven koulun aloittaessa syyslukukauden. Talousarviossa on varattu 

palkkaukseen tarvittavat määrärahat. 

 

 

Ehdotus: (ve) 

Sivistyslautakunta hyväksyy määräaikaisen täyttölupahakemuksen. 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa täyttölu-

van toistaiseksi voimassa olevalle työsuhteelle syyslukukauden 2013 

alusta lukien. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Sosiaalitoimen kanssa selvitellään tarve yhdistää tehtävään sosiaalitoi-

men kodinhoitopalvelun tunteja Kilpisjärvellä, jolloin tehtävästä mah-

dollisesti saadaan kokopäiväinen. 

- - - - -
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 17 §  OSA-AIKAISEN KEITTIÖAPULAISEN VALINTA 1.4 – 

31.10.2013 VÄLISELLE AJALLE. 

 

50 % täydestä työajasta olevan keittiöapulaisen toimi on ollut haettava-

na. Hakukuulutus on ollut nähtävänä mol:n sivuilla ja kunnan ilmoitus-

tauluilla, sekä kunnan kotisivulla (liite 6). Hakuaika on päättynyt 

5.3.2013 klo 15.00. Määräaikaan mennessä on tullut viisi hakemusta. Lis-

ta toimea hakeneista on liitteenä (liite 7). Hakemukset ovat nähtävinä 

kokouksessa. 

 

Ehdotus (ve): 

Sivistyslautakunta valitsee Sirpa Seppälän osa-aikaisen keittiöapulaisen 

toimeen 1.4 - 31.10.2013 väliselle ajalle. Hän on hoitanut työtä yli 

vuoden ajan ja on perehtynyt keittiön eri työtehtäviin laajasti. Hänellä 

on myös tuntemus Luppokodin asukkaista sekä hoito-, että keittiöpuolel-

ta.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Sirpa Seppälän osa-aikaisen keittiöapulaisen 

toimeen 1.4 - 31.10.2013 väliselle ajalle. Hän on hoitanut työtä yli 

vuoden ajan ja on perehtynyt keittiön eri työtehtäviin laajasti. Hänellä 

on myös tuntemus Luppokodin asukkaista sekä hoito-, että keittiöpuolel-

ta.  

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 18 § UUSI VALMIUSLAKI 

 

Uusi valmiuslaki tuli voimaan 1.3.2012 (korvasi v.1991 valmiuslain). 

 

Lain 12§ mukaan mm. kunnan tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa 

tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä 

varmistaa tehtäviensä hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.  

 

Opetuksen ja koulutuksen osalta § 109 todetaan, että poikkeusoloissa 

opetus- ja kulttuuriministeriö voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kerral-

laan määrätä mm. perusopetuslaissa, lukiolaissa ja vapaasta sivistys-

työstä annetussa laissa säädetyn opetus- ja muun toiminnan keskeytettä-

väksi tai siirrettäväksi toiselle paikkakunnalle, jos se on välttämätön-

tä väestön siirtämisen tai oleskelu- ja liikkumisrajoitusten vuoksi 

taikka muutoin väestön suojaamiseksi. Jos jonkin alueen väestöä siirre-

tään 121§:n nojalla muualle, valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, 

että esi- ja perusopetuksen järjestämisestä siirretyille oppilaille vas-

taa tilapäisesti oppilaan asuinkunnan sijasta se kunta, jonka alueelle 

oppilas on siirretty. 

 

Poikkeusoloissa voidaan välttämättömien opetus- ja koulutuspalveluiden 

turvaamiseksi rajoittaa 1 momentissa tarkoitetun toiminnan järjestäjälle 

säädettyä tai määrättyä opetus- tai muun toiminnan järjestämisvelvolli-

suutta sekä velvollisuutta ateria-, kuljetus- ja majoitusetuuksien jär-

jestämiseen siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi ylioppilastutkinnon järjestä-

misestä annetun lain (672/2005) 3§ 1 momentin estämättä lykätä ylioppi-

lastutkinnon järjestämistä enintään kuudella kuukaudella kerrallaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. Sivistystoimen päivitetty valmiussuunnitelma tuodaan 

hyväksyttäväksi kevään aikana. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 19 § YO-KIRJOITUSTEN PELASTUSSUUNNITELMA 

 

Sivistystoimen valmiussuunnitelmiin liittyen tulee ylioppilaskirjoitus-

ten pitopaikan osalta olla olemassa oma pelastautumissuunnitelmansa. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on valmistellut liitteenä olevan suunni-

telman. Pelastuslaitoksen osalta sille on antanut hyväksyntänsä palotar-

kastaja Pohto Kirkkala. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä (liite 8) olevan pelastussuunni-

telman ylioppilaskirjoitusten osalta liitettäväksi sivistystoimen valmi-

ussuunnitelmaan. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 20 §  ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 

PERUSTEIDEN JA PAIKALLISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN 

 

Valtioneuvosto päätti 28.6.2012 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 

valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetus 

määrittelee lähtökohdat ja suunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lisä-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinnalle. 

 

Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta ope-

tussuunnitelman perusteiden valmistelun. Opetussuunnitelman perusteet 

valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelmien pe-

rusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee 

olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siir-

tyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. 

 

Opetushallitus julkaisee verkkosivuilla tietoa perusteiden laadintapro-

sessin etenemisestä sekä tukiaineistoa paikalliseen opetussuunnitelma-

työhön valmistautumiseen ja työn toteuttamiseen. 

 

Opetussuunnitelmatyöhön liittyen opetushallitus velvoittaa kuntia laati-

maan paikallisen kehittämissuunnitelman, jonka avulla yhteiset valtakun-

nalliset painotukset saadaan sidottua paikalliseen ja alueelliseen ke-

hittämistyöhön. Kehittämissuunnitelma voi sisältää linjauksia esimerkik-

si oppimisesta, osaamisesta, kestävästä hyvinvoinnista ja johtamisesta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. Opetussuunnitelmatyö ja siihen liittyvä kehittämis-

suunnitelman laatiminen toteutetaan opetushallituksen ohjeistuksen ja 

aikataulun mukaisesti. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja kertoi sivistyslautakunnalle Kakslautta-

sessa pidetyn opetussuunnitelmaseminaarin terveiset. Opetussuunnitelma-

työ tehdään saamelaisalueen kuntien yhteistyönä. 

 

Työ käynnistyy tänä keväänä esiopetuksen opetussuunnitelman osalta. Ensi 

syksynä opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Leena 

Nissilä ovat lupautuneet tulemaan pitämään opetussuunnitelmauudistukseen 

liittyvän seminaarin Enontekiölle. 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 21 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

- Kielitivoli-hankkeen kielileirille Rovajärvelle 20. – 22.2.2013 

osallistui Kilpisjärven koulun oppilaita työsuunnitelman mukaisesti 

- SAKK-yhteistyön jatkaminen 

- Saamelaisalueen lukioiden yhteistyö 

- Ilmaiset kurssikirjat lukiolaisten käyttöön 

- Perusopetuksen tasa-arvohanke;rahoitus 28.000 e 

- Saamelaisnuorten taidetapahtuma Hetassa 

- Järjestelyvaraerän jakaminen ja TVA-perusteiden muutokset kevään 

aikana 

- Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola jäi osittaiselle hoitovapaalle 

ajalle 1.2.- 31.12.2013. Järjestely toteutetaan lyhennetyillä työ-

päivillä. 

- Kilpisjärven työsuunnitelmaan ja työaikaan on tullut seuraava muu-

tos: lauantaityöpäivä 16.2. siirretään pidettäväksi la 6.4., koska 

iso osa koulun oppilaista oli sairaana ja uintimatka jouduttiin pe-

rumaan. 

- Erityisopettaja Anna-Leena Maijala vuorotteluvapaalla ajalla 25.2. 

– 1.6.2013. Työllistämisvelvoitteella palkattiin perusopetuksen 

tuntiopettajaksi KM Mirja Angeli 

- Sivistystoimessa on ollut haettavana lastenhoitajan toimi Hetan 

saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä ajalle 1.3.-

31.5.2013. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon amma-

tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 

(272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Erityisvaatimuksena oli 

äidinkielen omainen saamen kielen taito ja hyvä saamelaiskulttuurin 

tuntemus. Hakuaika päättyi 1.2.2013 klo 12. Hakemuksia saapui mää-

räaikaan mennessä kolme(3). Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois. 

Yhdelläkään hakijoista ei ole sosiaalihuollon ammatillisen henki-

löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen 

(608/2005)mukaista kelpoisuutta. Sivistyslautakunnan kokouksen 

siirtyessä varhaiskasvatusohjaaja valitsi osastopalaverissa 

26.2.2013 saadulla luvalla viranhaltijapäätöksellä Miessin lasten-

hoitajaksi Kristen-Anne Maggan. Eduksi katsottiin Maggan saamen 

kielen taito, perhepäivähoitajan ammattitutkinto ja aikaisempi työ-

kokemus. 

- OKM on jakanut rahoitusta kielipesä- ja kielikylpykerhotoimintaan, 

josta saamelaiskäräjät jakaa avustusta Enontekiön kunnan kielikyl-

pykerhotoiminnalle myös vuodelle 2013. Kielikylpykerhon ohjaajan 

paikka on laitettu haettavaksi ajalle 2.4. - 31.12.2013.  Työnteki-

jältä vaaditaan hyvää pohjoissaamen kielen suullista ja kirjallista 

taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena 

on tehtävään soveltuva toisen asteen tutkinto. Palkkaus määräytyy 

KVTES:n mukaan. Kielikylpykerhotoimintaa järjestetään eri kylissä 

kunnan alueella. 

- Lähihoitajaopiskelija Minna Vaari suorittaa kuntoutuksen tukemisen 

työssäoppimisjaksoa Eila Halmiaisen ohjauksessa ajalla 11.3.-

16.4.2013. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

- Päivähoitopaikkojen haku kaudelle 1.8.2013.31.7.2014 tapahtuu 2.-

30.4.2013 välisenä aikana 

 

- Kunnanhallituksen antamat talousarvion 2013 täytäntöönpano-ohjeet 

 

- Yritysvaikutusten arviointilomakkeet ja käytäntö 

- Hankehakemuksella opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestä-

miseen yhdessä saamelaisalueen muiden kuntien kanssa tuli avustusta 

aluehallintovirastolta 28.000,- , Osaava-hanke 

- Rehtori-sivistystoimenjohtaja on tarkastanut keskuskeittiön, Luppo-

kodin ja kirjaston käteiskassat  

- OKM:n lisäavustus 1500 € Enontekiön kirjastolle ostotukikirjojen 

2011-2012 hankintaan. Pyritään hankkimaan lukusarjoja yhteistyössä 

äidinkielen ja ruotsinkielen opettajien kanssa. 

- Axiell Arena –lisenssi (= uusi asiakasliittymä) on hankittu, käyt-

töönotto syksyllä 2013. 

- Kirjasto ei 1.1.2013 alkaen enää leikkaa Enontekiötä koskevia ar-

tikkeleita lehdistä. Leikekirjojen käyttö kirjastossa on ollut hy-

vin vähäistä. Artikkelit on tarvittaessa saatavissa lehtien digi-

taalisista arkistoista. Olemassa olevat leikekirjat ovat toistai-

seksi käytettävissä kirjastossa. 

- Jarkko Leppäjärven työkokeilu kirjastossa tammi-helmikuun 2013 (ti 

ja ke). 

- Ada-Maria Rantatalon työharjoittelu Enontekiön kirjastossa kesällä 

2013. 

- Ammattiopisto Lappia on hyväksynyt Sisko Keskitalon oppiajan piden-

nyksen 30.6.2013 asti. Perusteena on, että teoriaopinnot alkoivat 

suunniteltua myöhemmin. 

- OKM:n erityisavustus 60000 € yhteispohjoismaiseen kirjastoauto-

toimintaan vuodelle 2013 Enontekiön kunnan kirjastotoimelle. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

- - - - - 
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Sivistysltk 22 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Sirpa-Liisa Korva toi esille koululaiskuljetustaksin myöhästymisen 

13.3.2013 ja oppilaiden kuljeskelemisen kylän alueella. Rehtori-

sivistystoimenjohtaja vastasi, että myöhästymiselle on varmaan luonnol-

linen syy. Olisi ollut toivottavaa, että asiasta tietävät olisivat heti 

kysyneet myöhästymisen syytä taksilta suoraan. Oppilaita kulkee vapaa-

tunnin aikana kylillä. Heiltä vaaditaan lupalaput. Kaikkiin luvattomiin 

kylillä kulkemisiin puututaan. 

 

Saila Kuukasjärvi otti esille Kilpisjärven koulun työilmapiiriasian. Va-

paa-aikatoimen sihteeri kertoi, että tilanteen selvittely on kesken eikä 

asia tässä vaiheessa kuulu lautakunnan käsittelyyn. 

- - - - - 
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Sivistysltk 23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

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  

3, 4, 5, 8, 10, 14,15, 16, 18, 20, 21, 22,23 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

1,2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19 

 

 

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  

1,2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19 

 

 

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: 

 

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. 

mailto:rovaniemi.hao@oikeus.fi

