
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 28.5.2015 klo 15 – 16.40 

  Haastattelut olivat klo 14 – 15.00 

 

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Anni Kuusela  vj 

  

  

Muut saapuvilla  

olleet  Leni Karisaari vs.kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Hanna Tissari vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

 Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja, 

poistui kokouksesta § 54 alussa klo 17.35 

 Riitta Peltovuoma Hetan peruskoulun apulaisjohtaja, 

selosti tuntijakoehdotusta ennen kokouksen alkua 

   

   

   

   

 

Asiat  41 § - 55 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Hannu Kultima  Anni Kuusela 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 15.5.2015 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

ASIALISTA: 

 

41 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

42 § LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS AJALLE 10.8.2015 – 4.6.2016 

 (SIJOITUSPAIKKANA KARESUVANNON KOULU) 

43 § ENONTEKIÖN KUNNAN PERUSOPETUKSEN UUSI TUNTIJAKO 

44 § VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

45 § LASTENTARHANOPETTAJAN VALINT 

46 § SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

47 § LUKION OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMINEN 

48 § IRTISANOUTUMINEN/HELENA ÖYSTI 

49 § IRTISANOUTUMINEN/SINIKKA VÄLITALO 

50 § TUKIPALVELUT-YKSIKÖN AVOIMENA OLEVAT TOIMET, SISÄINEN HAKU  

51 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

52 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

53 § UUSI LIIKUNTALAKI JA LIIKUNTA-ASETUS VOIMAAN 1.5.2015  

54 § Ei julkinen 

55 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 28.5.2015 3 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 41§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Ennen kokouksen alkua sivistyslautakunta haastatteli lastentarhanopetta-

jan tehtävää hakenutta Sari Lehtistä klo 14.10 ja klo 14.30 Leena Rai-

tasta.  

 

Myöskin ennen kokouksen alkua sivistyslautakunta haastatteli vastaavan 

lastentarhanopettajan tehtävää hakeneita: klo 14.30 Leena Raitanen ja 

klo 15 skypellä Eija Helisten-Jallow. Haastatteluun kutsuttu Pirita Hih-

nala perui haastatteluun tulonsa. Lastentarhanopettajahaastattelussa Sa-

ri Lehtinen ilmoitti olevansa käytettävissä myös vastaavan lastentarhan-

opettajan tehtävään. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anni Kuuselan ja 

Hannu Kultiman. 

 

Esityslista ja lisäpykälä 54 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.5.2015 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.5.2015 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk § 42 LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS AJALLE 10.8.2015 – 

4.6.2016 (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi luokanopettajan viransijaiseksi (sijoitus-

paikkana Karesuvannon koulu) ajalle 10.8.2015 – 4.6.2016 KM Riikka Husun 

ja varalle KK Laura Pieskän. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Viran täytössä sovelletaan 4 kk koeaikaa.  

 

Palkkaus määräytyy OVTES:in palkkaliitteen osio B liite 1 Peruskoulu mu-

kaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan viransijaiseksi (sijoitus-

paikkana Karesuvannon koulu) ajalle 10.8.2015 – 4.6.2016 KM Riikka Husun 

ja varalle KK Laura Pieskän. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Viran täytössä sovelletaan 4 kk koeaikaa.  

 

Palkkaus määräytyy OVTES:in palkkaliitteen osio B liite 1 Peruskoulu mu-

kaan. 

 

 

Selostus: 

Luokanopettajan viransijaisuus (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) 

ajalle 10.8.2015 – 4.6.2016 on ollut haettavana MOL.fi:ssä. Jatkettu ha-

kuaika päättyi 22.5.2015 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuk-

sia tuli 6 kpl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 28.5.2015 5 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 43 § ENONTEKIÖN KUNNAN PERUSOPETUKSEN UUSI TUNTIJAKO 

 

Päätös: 

Ennen kokousta Hetan peruskoulun apulaisjohtaja, Enontekiön ops-

työryhmän puheenjohtaja Riitta Peltovuoma kertoi perusopetuksen uuden 

tuntijaon sisällöstä. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi uuden perusopetuksen tuntijakoesityksen 

liitteen mukaisesti. Uusi tuntijako astuu voimaan asteittain lukuvuoden 

2016 – 2017 alusta alkaen. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy uuden perusopetuksen tuntijakoesityksen 

liitteen mukaisesti. Uusi tuntijako astuu voimaan asteittain lukuvuoden 

2016 – 2017 alusta alkaen. 

 

 

Selostus: 

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun 

opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määri-

tellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle se-

kä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös pe-

rusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea 

koskevia säännöksiä.  

 

Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 vuodelta 2012 olevan perusopetuksen 

tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1—6 

siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen ope-

tukseen lukuvuonna 2016—2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tunti-

jaon (2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. 

Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvi-

oinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka ker-

rallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetuk-

seen 2019 mennessä. Lukuvuotena 2016-2017 vuosiluokalla 6 opetetaan 

poikkeuksellisesti ympäristöopin asemasta edelleen biologiaa ja maantie-

toa sekä fysiikkaa ja kemiaa. 

 

Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja lii-

kunnan tuntimääriä. Kieliohjelmia monipuolistetaan. Uskonnon tuntimäärää 

vähennetään. Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen 

että yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantie-

toa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin in-

tegroituna. 

Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä 

vuosiviikkotunnilla. Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdiste-

tuilla lisäyksillä vahvistetaan taidekasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä 

tuetaan aktiivisen liikuntaharrastuksen kehittymistä kaikille nuorille. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Muutos myös tukee aiempaa paremmin kelpoisten taide- ja taitoaineiden 

opettajien saatavuutta. Kotitalous luetaan vastaisuudessa myös viralli-

sesti taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen.  

 

Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella 

vuosiviikkotunnilla. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon 

tultua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja 

osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisesta muun muassa draamaan keinoin 

sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon opetusta. Uudistuksella vasta-

taan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin 

asioihin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä 

käytännön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin. Uskonnon ja elämän-

katsomustiedon opetus vähenee uudessa tuntijaossa yhdellä vuosiviikko-

tunnilla.  

 

Kieliohjelmia monipuolistetaan tarjoamalla opetuksen järjestäjille mah-

dollisuus järjestää valinnaisten kielten ylimääräistä opetusta A2-

kielessä ja B2-kielessä. Tähän liittyvästä rahoituksesta on tarkoitus 

säätää myöhemmin ennen uusien opetussuunnitelmien voimaantuloa. B1-

kielen opetusta varhennetaan alkamaan kuudennella vuosiluokalla.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistustyöryhmää kunnassamme vetävä 

apulaisjohtaja Riitta Peltovuoma on valmistellut uuden tuntijakoesityk-

sen Enontekiön kunnan perusopetusta varten yhteistyössä opettajien kans-

sa. Liite.
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 44 §  VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

 

Päätös: 

Ennen kokouksen alkua sivistyslautakunta haastatteli vastaavan lasten-

tarhanopettajan tehtävää hakeneita: klo 14.30 Leena Raitanen ja klo 15 

skypellä Eija Helisten-Jallow. Haastatteluun kutsuttu Pirita Hihnala pe-

rui haastatteluun tulonsa. Lastentarhanopettajahaastattelussa Sari Leh-

tinen ilmoitti olevansa käytettävissä myös vastaavan lastentarhanopetta-

jan tehtävään, vaikka ei ollut sitä hakemuksessa huomannut mainita. 

 

Sivistyslautakunta valitsi vastaavan lastentarhanopettajan toimeen tois-

taiseksi ajalle 1.8.2015 alkaen (alkamisaikaa voidaan myöhentää,jos päi-

väkodin valmistuminen jostain pakottavasta syystä viivästyy) lastentar-

hanopettaja Leena Raitasen ja varalle lastentarhanopettaja Sari Lehti-

sen. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in liitteen 5 mukaisen Pienten päiväkotien tai päivähoidon muun 

toimintayksikön tai osa-alueen vastaavat viranhaltijat/työntekijät 

05PKO011 mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee vastaavan lastentarhanopettajan toimeen 

toistaiseksi ajalle 1.8. 2015 alkaen (alkamisaikaa voidaan myöhentää, 

jos päiväkodin valmistuminen jostain pakottavasta syystä viivästyy) las-

tentarhanopettaja Leena Raitasen ja varalle Sari Lehtisen. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in liitteen 5 mukaisen Pienten päiväkotien tai päivähoidon muun 

toimintayksikön tai osa-alueen vastaavat viranhaltijat/työntekijät 

05PKO011 mukaan. 

 

 

Selostus: 

Vastaavan lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana MOL:in sivuil-

la ja Enontekiön Sanomissa. Toimi täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen 

(alkamisaikaa voidaan myöhentää, jos päiväkodin valmistuminen jostain 

pakottavasta syystä viivästyy). Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kas-

vatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan 

koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), 

johon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 

60 op. Käytännön työkokemus katsotaan eduksi. 
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Jatkettu hakuaika päättyi 22.5.2015 klo 15. Hakuajan päättymiseen men-

nessä hakemuksia tuli 4 kpl, joista kolmella muodollinen kelpoisuus. Yk-

si haastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa. Koonta hakijoista liit-

teenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 45 §  LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

 

 

Päätös: 

Ennen kokouksen alkua sivistyslautakunta haastatteli lastentarhanopetta-

jan tehtävää hakenutta Sari Lehtistä klo 14.10 ja klo 14.30 Leena Rai-

tasta.  

 

Sivistyslautakunta valitsi lastentarhanopettajan toimeen toistaiseksi 

ajalle 1.8. 2015 alkaen (alkamisaikaa voidaan myöhentää, jos päiväkodin 

valmistuminen jostain pakottavasta syystä viivästyy) Sari Lehtisen ja 

varalle Leena Raitasen. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

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

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee lastentarhanopettajan toimeen toistaiseksi 

ajalle 1.8. 2015 alkaen (alkamisaikaa voidaan myöhentää, jos päiväkodin 

valmistuminen jostain pakottavasta syystä viivästyy) Sari Lehtisen ja 

varalle Leena Raitasen. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

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

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Selostus: 

Lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana MOL:in sivuilla ja Enon-

tekiön Sanomissa. Toimi täytetään toistaiseksi 1.8.2015 alkaen (alkamis-

aikaa voidaan myöhentää, jos päiväkodin valmistuminen jostain pakotta-

vasta syystä viivästyy). Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatus-

tieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan kou-

lutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), jo-

hon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 

60 op. Käytännön työkokemus katsotaan eduksi. 

 

Jatkettu hakuaika päättyi 22.5.2015 klo 15. Hakuajan päättymiseen men-

nessä hakemuksia tuli 3 kpl, joista kahdella on muodollinen kelpoisuus 

tehtävään. Koonta hakijoista liitteenä. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 46 §  SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

 

 

Päätös: 

Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta, jossa hakijalla olisi 

muodollinen kelpoisuus, joten toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Ha-

kuaika päättyy 17.6. klo 15. 

 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen lastentarhanopettajan toimeen 

toistaiseksi ajalle 1.8. 2015 alkaen (alkamisaikaa voidaan myöhentää, 

jos päiväkodin valmistuminen jostain pakottavasta syystä viivästyy)….??? 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

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

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Selostus: 

Saamenkielinen lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana MOL:in 

sivuilla ja Enontekiön Sanomissa. Toimi täytetään toistaiseksi 1.8.2015 

alkaen (alkamisaikaa voidaan myöhentää, jos päiväkodin valmistuminen 

jostain pakottavasta syystä viivästyy). Kelpoisuusvaatimuksena on vähin-

tään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhan-

opettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosio-

nomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedago-

giikan opintoja 60 op. Käytännön työkokemus katsotaan eduksi. 

 

Jatkettu hakuaika päättyi 22.5.2015 klo 15. Hakuajan päättymiseen men-

nessä hakemuksia tuli 2 kpl. Koonti hakijoista liitteenä. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk § 47  LUKION OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMINEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että lukio tukee muualta tulevien opiskeli-

joiden vuokrakuluja 50 % lukukauden loputtua mikäli opinnot ovat suju-

neet aikataulussa ja opiskelu on muutenkin sujunut lukion tavoitteiden 

mukaisesti, max 200 €/kk. Tuesta päättävät arviointitietojen perusteella 

rehtori-sivistystoimenjohtaja ja lukion apulaisrehtori lukion opettaja-

kuntaa kuultuaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että lukio tukee muualta tulevien opiskeli-

joiden vuokrakuluja 50 % lukukauden loputtua mikäli opinnot ovat suju-

neet aikataulussa ja opiskelu on muutenkin sujunut lukion tavoitteiden 

mukaisesti. Tuesta päättävät arviointitietojen perusteella rehtori-

sivistystoimenjohtaja ja lukion apulaisrehtori lukion opettajakuntaa 

kuultuaan. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta päätti talousarviovalmistelun yhteydessä 9.10.2014 § 

129, että jatkossa oppilaitos ei tarjoa ilmaista opiskelija-asumista 

muille kuin Kilpisjärveltä tuleville opiskelijoille. Näidenkin tulee it-

se olla vuokralaisia (ei lukio kuten tähän asti), kunta maksaa kuitenkin 

varsinaiset vuokrakulut. Muista kunnista tulevien opiskelijoiden on itse 

hankittava opiskelija-asunto ja maksettava vuokra. Jotta kuitenkin muu-

altakin olisi opiskelijoita mahdollisuus saada oppilaitokseemme enemmän, 

tulisi päättää miten vuokrakuluja voitaisiin opiskeluajalta kunnan puo-

lesta tukea. 
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Sivistysltk 48 § IRTISANOUTUMINEN/HELENA ÖYSTI 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi Helena Öystin irtisanoutuminen 

työsuhteestaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.8.2015 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiitti Helena Öystiä monivuotisesta työpanoksesta Ka-

resuvannon koulun hyväksi ja toivotti hyviä eläkepäiviä. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Helena Öystin irtisanoutuminen 

työsuhteestaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.8.2015 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää Helena Öystiä monivuotisesta työpanoksesta 

Karesuvannon koulun hyväksi ja toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

” Sivistyslautakunta   5.5.2015 

 

Irtisanoutuminen 

 

Sanon itseni irti Karesuvannon koulun emännän tehtävästä 1.8.2015 alkaen 

vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Helena Öysti” 
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Sivistysltk 49 §  IRTISANOUTUMINEN/SINIKKA VÄLITALO 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi Sinikka Välitalon irtisanoutu-

minen työsuhteestaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.9.2015 al-

kaen. 

 

Sivistyslautakunta kiitti Sinikka Välitaloa monivuotisesta työpanoksesta 

Peltovuoman koulun hyväksi ja toivotti hyviä eläkepäiviä. 

 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Sinikka Välitalon irtisanoutumi-

nen työsuhteestaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.9.2015 alka-

en. 

 

Sivistyslautakunta kiittää Sinikka Välitaloa monivuotisesta työpanokses-

ta Peltovuoman koulun hyväksi ja toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

” Sivistyslautakunta   7.5.2015 

 

Irtisanoutuminen 

 

Sanon itseni irti ruokapalvelutyöntekijän toimesta 1.9.2015 alkaen van-

huuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Sinikka Välitalo” 
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Sivistysltk 50 § TUKIPALVELUT-YKSIKÖN AVOIMENA OLEVAT TOIMET, SISÄINEN 

HAKU  

 

Päätös: 

Sirpa Seppälä valitaan sisäisen haun perusteella 1.9.2015 alkaen ruoka-

palvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toimeen toistaiseksi. En-

sisijainen sijoituspaikka on keskuskeittiö. Tehtävään kuuluu myös yksi-

kön varavastaavana toimiminen. 

 

Muiden avoinna olevien toimien osalta paikat, kohdat 1 – 4, laitetaan 

ulkoiseen hakuun. Kohdan 3 osalta selvitetään mahdollisuus yhdistää osa-

aikainen tehtävä terveysaseman vastaavan osa-aikaisen tehtävän kanssa. 

 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Sirpa Seppälä valitaan 1.9.2015 alkaen ruokapalvelutyöntekijän (vaativat 

ammattitehtävät, kohta 5) toimeen. Ensisijainen sijoituspaikka on kes-

kuskeittiö. Tehtävään kuuluu myös yksikön varavastaavana toimiminen. 

 

Muiden avoinna olevien toimien osalta paikat laitetaan ulkoiseen hakuun.  

 

Selostus: 

Tukipalvelut-yksikössä on laitettu sisäiseen hakuun kunnan vakinaiselle 

henkilöstölle seuraavat avoimet toimet: 

1. Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät)toimi 3.8.2015 
alkaen toistaiseksi voimassa olevana, ensisijaisesti työ on Ka-

resuvannon alueen ruokahuollon hoitaminen. Vaatimuksena on cate-

ring-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Työ on 

ammattitason erityisosaamista vaativa perustyö, edellyttää itse-

näistä vastuuta ruoan valmistuksesta ja yksikön ruokapalvelusta. 

2. Ruokapalvelutyöntekijä / siivoojan toimi 3.8.2015 alkaen toistai-
seksi voimassa olevana, ensisijaisesti Peltovuoman alueen ruoka-

huollon ja Peltovuoman koulun siivous. Työn hoitaminen vaatii voi-

massa olevaa ajokorttia ja mahdollisesti oman auton käyttöä. 

3. Siivoojan osa-aikainen toimi (23,35 tuntia / viikko) 10.8.2015 al-
kaen toistaiseksi voimassa olevana, ensisijainen sijoituspaikka Ka-

resuvannon koulu. Alan koulutus tai kokemus siivoojan työstä. 

4. Siivooja / ruokapalvelutyöntekijän toimi 1.8.2015 alkaen toistai-
seksi voimassa olevana ensisijainen sijoituspaikka Hetan päiväkoti. 

Pätevyysvaatimuksena siivousalan koulutus ja / tai catering-alan 

koulutus. 

5. Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toimi 1.9.2015 
alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Pätevyysvaatimuksena on cate-

ring-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Ensisi-

jainen sijoituspaikka on keskuskeittiö. Työ on ammattitason eri-

tyisosaamista vaativa perustyö, edellyttää itsenäistä vastuuta ruo-

an valmistuksesta tai yksikön ruokapalvelusta. Tehtävään kuuluu 

myös tukipalvelut yksikön varavastaavana toimiminen. 
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Määräaikaan 26.5.2015 klo.15.00 mennessä sisäisessä haussa on tullut yk-

si hakemus kohtaan 5, ruokapalvelutyöntekijän toimi, vaativat ammatti-

tehtävät. Sirpa Seppälä on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä 1.9.2015 

alkaen ko. toimeen. Hänellä on aikaisempi koulutus alalta ja pitkä työ-

kokemus. 
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Sivistysltk 51 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

- Saila Kuukasjärvi kysyi miksi Kilpisjärven koulun opettaja  

Eija Aikio siirretään osittain Hettaan ensi lukuvuonna ja miksi 

Kilpisjärven koulun tunnit on jaettu epätasaisesti opettajien ja 

henkilökunnan kesken.  

 

- Satu-Marja luki sivistyslautakunnalle otteita erityisopettaja Anna-

Leena Maijalan hänelle toimittamasta kirjeestä. Maijala valitti 

miksi hänet on määrätty käymään Kilpisjärven koululla, vaikka hänen 

mielestään siellä ei ole tarpeeksi oppilaita eikä erityisopetusta 

tarvitsevia ollenkaan. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo myös kysyi miksi Karesuvannon koululla 

ensi vuonna joka päivä viedään kuljetustarjousten mukaan oppilaita 

tunnin välein. Lisäksi hän kysyi miksi saamen tunteja varten kulje-

taan yksi oppilas Palojoensuusta Karesuvantoon kouluun. Koska Satu-

Marja Eira-Keskitalo ei ollut mukana viime kokouksessa hän kysyi 

miksi Taru Mäkitalo valittiin Kilpisjärven monitoimitalon suunnit-

telutyöryhmään sivistyslautakunnan jäseneksi eikä jotakuta kilpis-

järveläistä.  
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Sivistysltk 52 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Valmistelussa olevia asioita tukipalvelut yksikössä: 

- Kilpisjärven koulun osa-aikaisen siivoojan toimen täyttäminen 

- Karesuvannon koulun osa-aikaisen siivoojan toimen täyttäminen 

- Hetan päiväkodin siivouksen järjestäminen, kun varsinainen toiminta 

alkaa 

- Peltovuoman koulun ruokahuollon järjestäminen, ateriakuljetukset ja 

siivous 

-  10.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevana osa-aikaisen ruoka-

palvelutyöntekijän toimen täyttäminen, ensisijaisena tehtävänä Pel-

tovuoman koulun, päivähoidon ja vanhusten ateriapalvelut ja koulun 

siivous 

- ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) sijaisuus kes-

kuskeittiöllä 31.12.2015 saakka 

- ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät, varavastaava) 

sijaisuus keskuskeittiöllä syyskuu 2015 – 31.12.2015, 1.1.2016 al-

kaen toistaiseksi voimassa oleva virka / toimi 

- siivouksien järjestelyt tulevina vuosina  

 

Muita: 

- Revontuli-Opiston jaoston pöytäkirja 18.3.2015 

- Miessin työntekijöiden työsopimusten muutokset. 

- Kilpisjärven koulun väliaikaisiksi tiloiksi lv. 2015 – 2017 ollaan 

neuvotelemassa Salmivaaran läheisyydessä rakenteilla olevaa raken-

nusta. Vuokrasopimusta neuvotellaan kunnan ja Mikko Rousun ja Petri 

Pettissalon kanssa.  

- opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset 

vuonna 2015: sivistyslautakuntaan ei ole tullut kunniamerkkiesityk-

siä  
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Sivistysltk 53 § UUSI LIIKUNTALAKI JA LIIKUNTA-ASETUS VOIMAAN 1.5.2015 

 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vapaa-aikatoimen sihteeri): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Liikuntalaki (390/2015) ja valtioneuvoston asetus liikunnan edistämises-

tä (550/2015) eli ns. liikunta-asetus tulivat voimaan 1.5.2015. 

 

Liikuntalain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdol-

lisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terve-

yttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, 

liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua  

samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä peri-

aatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.  

 

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkai-

den liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja  

hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tuke-

malla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa, rakentamalla ja 

ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä ja alu-

eellista yhteistyötä.  

 

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätök-

sissä sekä osana terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä arvioida kunnan 

asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. 

 

Liikuntalain mukaan liikunta-asetuksella säädetään tarkemmin liikunnan 

aluehallinnon tehtävistä, valtion liikuntaneuvoston ja alueellisen lii-

kuntaneuvoston tehtävistä kokoonpanosta ja asettamisesta, uusien avus-

tettavien järjestöjen hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä nou-

datettavasta menettelystä, järjestöille myönnettävien valtionavustusten 

myöntämisen edellytyksistä, toimivallasta valtionapuviranomaisten välil-

lä sekä järjestöjen valtionapukelpoisuuden arvioinnista ja sitä koske-

vasta menettelystä. Asetuksessa säädetyt liikunnan aluehallinnon tehtä-

vät ja alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät vastaavat pääasiassa  

aiemman liikunta-asetuksen mukaisia tehtäviä. Tehtäviä on kuitenkin täs-

mennetty vastaamaan uuden liikuntalain mukaisia tavoitteita, määritelmiä 

sekä aluehallintovirastojen käytännön tehtäviä. 

 

Asetuksessa säädetään myös toimivallanjaosta liikuntapaikkojen perusta- 

mishankkeissa. Asetuksen 11 §:n mukaan aluehallintovirasto on valtion-

apuviranomainen sellaisissa liikuntapaikkoja koskevissa perustamishank-
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keissa, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat enintään 700 000 eu-

roa. Summa vastaa aiemmin käytössä ollutta rahoitusta. 
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Sivistysltk 54 §  

(EI JULKINEN PYKÄLÄ, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24, 

kohta 25)  
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Sivistysltk 55 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. 
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Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

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

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 48, 49, 50, 51, 52, 54 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 

 

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 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 

 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

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

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

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

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

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

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

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

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

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

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

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

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

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

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

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

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

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

tymistä. 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

