
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta   

 

Kokousaika 22.11.2016 klo 16.00 – 18.20 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo, kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Olli Lehto  vj 

  Pohto Kirkkala  vj 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Leni Karisaari  hallintojohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

Heikki Järvistö  vapaa-aikatoimensihteeri 

Sari Lehtinen  vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo  vastaava emäntä 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

Asiat  119 § - 129 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Heikki Järvistö  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Unto Kultima  Olli Lehto 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 2.12.2016 

nähtävänä    
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Ltk    
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

ASIALISTA 

 

119 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

120 § IRTISANOUTUMISILMOITUS/MIIA UTRIAINEN 

121 § KOULUJEN TYÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LV 2016 – 2017 

122 § TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 1 – 10.2016 

123 § IRTISANOUTUMISILMOITUS / ULLA ISOHANNI 

124 § IRTISANOUTUMISILMOITUS / ARJA SONKAMUOTKA 

125 § PÄIVÄKOTI RIEKON SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN SIJAISUUS 

126 § PÄIVÄKOTI RIEKON LASTENHOITAJAN SIJAISUUS  

127 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

128 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

129 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 119 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. 

 

Kokouksen alussa Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti sivis-

tyslautakunnan talousarvioehdotuksen uudelleen käsittelyä tässä kokouk-

sessa. Uudelleen käsittelyn perusteena hänellä oli, että lautakunnan ai-

kaisemmin tekemä kirjaston lakkauttamispäätös on Lapin AVI:n mukaan 

lainvastainen. 

Taru Mäkitalo esitti Unto Kultiman ja Olli Lehdon kannattamana, että 

asiaa ei käsitellä tässä kokouksessa, koska lautakunnan jäsenet eivät 

ole voineet tutustua etukäteen uuteen talousarvioehdotukseen. 

Lautakunta päätti kokoontua ma 28.11.2016 klo 14.00 käsittelemään uudel-

leen talousarvioehdotustaan. 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ja hallintojohtaja Leni Karisaari osal-

listuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan. 

 

Sivistyslautakunta valitsi Pöytäkirjantarkastajiksi Unto Kultiman ja Ol-

li Lehdon. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 2.12.2016. 

 

 

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 2.12.2016. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 120 §  IRTISANOUTUMISILMOITUS/MIIA UTRIAINEN 

 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi lehtori Mia Utriaisen irtisanou-

tuminen. Irtisanoutuminen astuu voimaan hänen esityksensä mukaan välit-

tömästi, koska hän on jo virkavapaalla ja hänen tehtäväänsä hoitamaan on 

otettu viranhaltija. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on tullut lehtori Mia Utriaisen irtisanomisilmoi-

tus. Mia Utriainen on tällä hetkellä virkavapaalla. 

 

”Täten irtisanoudun tehtävästäni englannin aineenopettajana Enontekiön 

kunnassa. Puolestani irtisanoutuminen voi astua voimaan heti, kun mah-

dollista. 

10.10.2016 

Miia Utriainen” 

 

 

 

Tiedoksi:  

Miia Utriainen 

palkkatoimisto 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 121§ KOULUJEN TYÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LV 2016 – 2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulujen (Kilpisjärvi, Ka-

resuvanto, Peltovuoma, Hetan koulukeskus (yhtenäinen peruskoulu ja Enon-

tekiön Erälukio) työsuunnitelmat lv. 2016 – 2017 ajaksi ja opettajien 

palkan perusteena olevat tunnit ja tehtävät niiden perusteella. 

 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy 

koulujen työsuunnitelmat (§ 54, kohta 3). Työsuunnitelman hyväksymisen 

myötä sivistyslautakunta hyväksyy myös opettajien lukuvuosittaiset pal-

kat, koska tunnit määräytyvät työsuunnitelman mukaisesti.  

 

Liitteet: 

Kilpisjärven, Karesuvannon, Peltovuoman ja Hetan koulukeskuksen työsuun-

nitelmat. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 122 § TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 1 – 30.10.2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi 

talousarvion osavuosikatsaus 1-10.2016: 

 

  TA 2016  tot 30.10.2016 

- toimintatuotot  844.070  839.590 

toteutuma on 99,5 % 

- toimintakulut  5.790.080  4.520.600 

toteutuma on 78,1 % 

- vuosikate    4.946.010  3.681.009 

toteutuma on 74,4%   

 

 

Tulot ja menot näyttävät tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti koko-

naisuuden osalta, jos odottamattomia muutoksia ei tule. Koulutoimisto on 

määrännyt marraskuun alussa hankintakiellon, koska toteutumassa on tie-

dossa riski ylitysten syntymiseen (taksikuljetukset, Kilpisjärven koulun 

vuokra, varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ym.). 

 

 

 

Selostus: 

 

Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava 

tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle päävastuualueittaisen ra-

portin pohjalta laadittu talouden seurantaraportti kolme kertaa vuodes-

sa: tammi–huhtikuulta, tammi-elokuulta ja tammi–lokakuulta. Raportit on 

toimitettava kunnanhallitukselle toukokuun, syyskuun ja marraskuun puo-

liväliin mennessä.  

 

Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja 

kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumisti-

lanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien määräs-

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

levat toimitetuiksi.  

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 123 § IRTISANOUTUMISILMOITUS / ULLA ISOHANNI 

 

 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä):  

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Ulla Isohannin irtisanoutuminen. 

Sivistyslautakunta kiittää häntä pitkästä työurasta Enontekiön kunnan 

palveluksessa.   

 

 

Selostus: 

Koulukeskuksen siivooja Ulla Isohanni on jättänyt irtisanoutumisilmoi-

tuksen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi siivoojan toimesta 1.1.2017 

alkaen. 

 

 

 

Tiedoksi: 

Ulla Isohanni 

palkkatoimisto 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 124 § IRTISANOUTUMISILMOITUS / ARJA SONKAMUOTKA 

 

 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä):  

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Arja Sonkamuotkan irtisanoutumi-

nen. Sivistyslautakunta kiittää häntä pitkästä työurasta Enontekiön kun-

nan palveluksessa.   

 

 

Selostus: 

Koulukeskuksen siivooja Arja Sonkamuotka on jättänyt irtisanoutumisil-

moituksen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi siivoojan toimesta 

1.1.2017 alkaen. 

 

 

 

Tiedoksi: 

Arja Sonkamuotka 

palkkatoimisto 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

125 § PÄIVÄKOTI RIEKON SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN SIJAISUUS 

      AJALLE 28.11.2016 – 31.07.2017 

 

 

Päätös:  

Sivistyslautakunta valitsi saamenkielisen lastenhoitajan sijaisuuteen 

ajalle 28.11.2016 – 31.07.2017 Kiia Näkkälän. Tehtävän täytössä noudate-

taan 4 kk koeaikaa. Varalle valittiin Liisa Valkeapää. 

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Haku saamenkielisen lastenhoitajan toimen sijaisuuteen päättyy perjan-

taina 18.11.2016. 

 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen lastenhoitajan toimen sijai-

suuteen ajalle 28.11.2016 31.07.2017 Kiia Näkkälän.  

 

 

Selostus:  

Päiväkoti Riekon saamenkielisen lastenhoitajan toimen sijaisuus oli si-

säisessä haussa, eikä hakijoita tullut yhtään. Paikka on ulkoisessa 

haussa ja haku päättyy perjantaina 18.11.2016. Saamenkieliseen ryhmään 

on haettu varhaiskasvatustyöstä kiinnostuneita saamenkielisiä henkilöitä 

lehti – ilmoituksella, yhtään yhteydenottoa ei ole tullut. Saamenkieli-

sen lastenhoitajan toimen sijaisuuden hakuilmoitus on ollut Enontekiön 

Sanomissa.   

  

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen sijaisuutta haki hakuajan päättymi-

seen mennessä 2 henkilöä. 

 

 

 

Tiedoksi: 

Liisa Valkeapää 

Kiia Näkkälä 

Palkkatoimisto 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

126 § PÄIVÄKOTI RIEKON LASTENHOITAJAN SIJAISUUS AJALLE  

      29.12.2016 – 23.03.2019 

 

 

Päätös:  

Sivistyslautakunta päätti, että Päiväkoti Riekon lastenhoitajan sijai-

suus ajalle 29.12.2016 – 23.03.2019 laitetaan sisäiseen hakuun. Mikäli 

haku ei tuota tulosta, haetaan lastenhoitajan sijaista ulkoisen haun 

kautta. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta päättää, että Päiväkoti Riekon lastenhoitajan sijai-

suus laitetaan sisäiseen hakuun keskiviikkona 23.11.2016. Mikäli haku ei 

tuota tulosta, haetaan lastenhoitajan sijaista ulkoisen haun kautta. 

 

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: 

Päiväkoti Riekossa lastenhoitajan sijaisuus ajalle 29.12.2016 – 

23.03.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 22.11.2016 11 

 

Ltk    
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 127 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Unto Kultima kysyi työpajan/Cáfe Pulmusen säilymisestä Luontokeskukses-

sa. Vapaa-aikatoimensihteeri kertoi, että lautakunta on ensi vuoden ta-

lousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt lakkauttaa työpajatoiminnan 

sisältäen Luontokeskuksen Cáfe Pulmusen. Samalla kesusteltiin Hetta 

Hiihtomaan kohtalosta, joka kytkeytyy läheisesti työapajtoimintaan työl-

listämisen osalta. Asiaan palataan talousarvion käsittelyssä ma 

28.11.2016 sekä mahdollisesti lautakunnan käyttötalouden vahvistamisen 

yhteydessä tammi-/helmikuussa. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo kysyi saamenkielen kieltä rikastuttavan ope-

tuksen eväämisestä Peltovuoman koululla. Asiaan palataan seuraavassa ko-

kouksessa, kun rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi on paikal-

la.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 128 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Karesuvannon koululla on koulun apulaisjohtajan tehtävät jaettu eri 

henkilöiden kesken ajalle 1.11. – 31.12.2016 koulun vakituisen apu-

laisjohtajan virkavapauden ajaksi. 

- viranhaltijapäätökset 2016/rehtori-sivistystoimenjohtaja 

- Mira Keskitalon valinta Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin 50% työn-

tekijäksi ajalle 24.10.2016 – 31.12.2016 

- Aikataulu Varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseen 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 129 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 

Seuraava kokous on ma 28.11.2016 klo 14.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

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  

120, 122, 123, 124, 126, 127, 128 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

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  

 

119, 121, 125, 129 

 

 

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 ___/___ 2016 

VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

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

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

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

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

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

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

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

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

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

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

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

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

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

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

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

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

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

tymistä. 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

