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ASIALISTA: 

Päivämäärä 
18.6.2015 

56 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Sivu 
2 

57 § ROSA PIETIKÄISEN IRTISANOUTUMINEN LIIKUNNANOHJAAJAN TEHTÄVÄSTÄ 
1.8.2015 ALKAEN 

58 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2015 
59 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2015 
60 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO 2015 
61 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2015 
62 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2015 
63 § TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT PERHEPÄIVÄHOIDOSSA HOITOKAUDELLE 

2015 - 2016 
64 § PÄIVÄKODIN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMI 
65 § SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 
66 § PERHEPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN 
67 § SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 
68 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN, VAATIVAT AMMATTITEHTÄVÄT, VALINTA 

KESKUSKEITTIÖLLE TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA 3.8.2015 ALKAEN. 
69 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ, AMMATTITEHTÄVÄT /SIIVOOJAN VALINTA 

KESKUSKEITTIÖLLE TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA 3.8.2015 ALKAEN. 
70 § OSA-AIKAISEN SIIVOOJAN VALINTA (23,35 TUNTIA / 

VIIKKO)SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA 
10.8.2015 ALKAEN. 

71 § SIIVOOJA / RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖÖN 
TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA, TEHTÄVÄN ALOITUSAJANKOHTA ON HETAN 
PÄIVÄKODIN VALMISTUTTUA, AIKAISINTAAN 3.8.2015 

72 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 
73 § KIRJE "LUKIOLAISEN ASUMINEN HETASSA OPISKELUASUNTOLASSA" 
74 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ltk Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
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ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivistysltk 56 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Päätös: 

Sivu 
3 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 
Sirpa-Liisa Korvan. 

Esityslista ja lisäpykälä 73 (Kirje "Lukiolaisen asuminen Hetassa opis
keluasuntolassa") hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

Todettiin, että sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei 
ollut. 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 26.6.2015. 

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 26.6.2015. 

Ltk Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _/_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistys lautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
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Sivistysltk 57 § ROSA PIETIKÄISEN IRTISANOUTUMINEN LIIKUNNANOHJAAJAN 
TEHTÄVÄSTÄ 1.8.2015 ALKAEN 

Päätös: 
Sirpa-Liisa Korva jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Pöytäkirjantar
kastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Taru Mäkitalo. 

Annettiin tiedoksi Rosa Pietikäisen irtisanoutuminen liikunnanohjaajan 
tehtävästä 1.8.2015 alkaen. 

Päätösehdotus (vap.ts): 
Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Rosa Pietikäisen irtisanoutumi
nen paikkakunnalta poismuuton johdosta 1.8.2015 alkaen. 
Liikunnanohjaajan tehtävät hoidetaan loppuvuoden 2015 liikuntatoimen 
henkilöstön ja liikuntajärjestöjen toimesta. 
Lihku matkai-kohti terveyttä hanketta hoitaa 1.8.-31.12.2015 Anne Keski
talo-Hohti. 

Selostus: 
Liikunnanohjaaja Rosa Pietikäinen on toimittanut irtisanoutumisilmoituk
sen liikuntatoimen liikunnanohjaajan sekä Lihku matkai-kohti terveyttä 
hankkeen tehtävistä 1.8.2015 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 
Rosa Pietikäinen on valittu määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään 
31.12.2015 saakka. 

Ltk Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _!_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistys lautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
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Sivistysltk 58 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2015 

Päätös: 
Sirpa-Liisa Korva jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Pöytäkirjantar
kastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Taru Mäkitalo. 

Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vap.ts): 
Sivistyslautakunta päättää jakaa perus- ja kohdeavustukset seuraavasti: 
Perusavustus: 
Enontekiön Hellsrk ry 900 € 
Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto 1100 € 
MLL Enontekiön yhdistys ry 800 € 
Kohdeavustus: 
MLL Enontekiön yhdistys ry 800 € 

yhteensä 3600 € 
Jakamatta jäävä osuus 900 € jaetaan hakemuksista myöherrunin vuonna 2015. 

Selostus: 
Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perus- ja kohdeavustukset 
nuorisotoimintaan ke 29.4.2015 mennessä ja määritellyt summaksi 4500 €. 
Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis
tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten itsensä Jar
jestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä tu
lee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. 

Perusavustus 
Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 
nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 
toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. 
Kohdeavustus 
Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 
aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei
hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin
taan. 
Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin. 
Yhteenveto liitteenä. 
Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet: 
Perusavustus 
Enontekiön Hellsrk ry 
Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto 
MLL Enontekiön yhdistys ry 
Kohdeavustus 

900 € 
1500 € 

800 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry, jäsenmatkaan 1050 € 
(lastenteatteri, konserttipalkkio, tilavuokraan) 
Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen. 

Ltk Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _!_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivistysltk 59 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2015 

Päätös: 

Sivu 
6 

Sirpa-Liisa Korva jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Pöytäkirjantar
kastajaksi valittiin tämän pykälän osalta Taru Mäkitalo. 

Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vap.ts): 
Enontekiön Kiekko-94 ry 
Enontekiön moottorikerho ry 
Hetan Hukat ry 
Hetan Latu ry 
Kilpisjärven Saana-Veikot ry 
Käsivarren Koukistajat ry 

yhteensä 

Selostus: 

1700 € 
1000 € 
1000 € 
1000 € 
1100 € 
200 € 

6000 € 

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perusavustukset pe 
29.4.2015 mennessä ja jakaa perusavustuksia enintään 6000 €. 
Perusavustuksilla tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää pai
kallisten liikuntajärjestöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman 
mukaiseen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Perus
avustusta myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita: 
Toiminnan määrä, laatu ja laajuus 

jäsenmäärä (maksaneet) 
toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen 
toiminnan monipuolisuus, harrastavat liikuntamuodot, toimivat jaos
tot 

Avustuksen tarve 
yhdistyksen taloudellinen tila 
muualta saatava apu 
tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole avustus
ta vähentävä tekijä 
yhteiskunnallinen merkitys 
yhdistysten työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toimin
nan aloilla 
erityisliikunnan järjestäminen 
liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille 

Perusavustusta ovat hakeneet: 
Enontekiön Kiekko-94 ry 
Enontekiön moottorikerho ry 
Hetan Hukat ry 
Hetan Latu ry 
Kilpisjärven Saana-Veikot ry 
Käsivarren Koukistajat ry 
Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen. 

Ltk Khall 

3000 € 
1500 € 
1200 € 
1600 € 
1500 € 
200 € yhteensä 9000 € 

Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _ / _ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
7 

Liikuntajärjestöt ovat kokoontuneet 3.6.2015 keskustelemaan vapaa
aikatoimensihteerin jakoehdotuksesta. 

Ltk Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _/_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivistysltk 60 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO 2015 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vap.ts): 
Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

Liikuntajärjestöt: 
Enontekiön Moottorikerho ry 
(avustus linjassa muiden tapahtuma 
Hetan Latu ry 

1535,00 € 
tukien kanssa) 

383,40 € 
yhteensä 1918,40 € 

Sivu 
8 

Jakamatta jäävä osuus 731,60 
den hakemusten perusteella. 
Kyläyhdistykset: 

€ jaetaan mahdollisesti 30.11. 2015 tullei-

Palojoensuun Kyläyhdistys ry 100 € 
(kahvakuulien hankintaan, liikunnanohjaajan selvityksen perusteella 
BodyBow-kaari soveltuu ammattil a isten kä yttöön t yössä,joten han ki ntaa e i 
tuettaisi yleiskäyttöön) 
Jakamatta jäävä osuus 900 € jaetaan mahdollisesti kyläyhdistyksiltä tu
levien hakemusten perusteella. 

Selostus: 
Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien 
kyläyhdistysten haettavana on ollut 31.5.2015 mennessä liikuntatoimen 
kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin yh
teensä 2650 €. Kyläyhdistysten liikuntatoiminnan tukemiseen on varattu 
1000 €. 

Määräaikaan mennessä avustuksia ovat hakeneet: 

Liikuntajärjestöt: 
Enontekiön Moottorikerho ry 2035 € 
(koulutukseen 35 €, Saarni Watercross tapahtumaan 1000 €, Snowcross ta
pahtumaan 1000 € ) 
Hetan Latu ry 383, 40 € 
(kouluttajien palkkioihin, vesijumppaan) 
Kyläyhdistykset: 
Palojoensuun Kyläyhdistys ry 1000 € 
(liikuntavälineisiin kyläyhdistyksen käyttöön) 

Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä I 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistys lautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
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Sivistysltk 61 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2015 

Päätös: 
Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti yksimielisesti antaa Enon
tekiön kunnan kulttuuripalkinnon 2015 Irene Saloselle . Hän toimii Hetan 
Musiikkipäivien puheenjohtajana ja on ollut ideoimassa ja vetämässä Pel
tovuoman kyläläisiä ja kaikkiakin enontekiöläisiä koskettaneita kulttuu
rihankkeita (mm. vanhat valokuvat, ympäristöteokset, tuikkukuorikeräys, 
keramiikkariekot) . 
Palkinnon jakavat syksyn Väärtipäivillä sivistyslautakunnan puheenjohta
ja ja kunnanjohtaja. 

Päätösehdotus (ki-ku) : 

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2015 kulttuuripal
kinnon saajasta. Palkintoa varten varataan kulttuuriavustusmäärärahasta 
500 € . 
Sivistyslautakunta päättää, minkä tilaisuuden yhteydessä kulttuuripal
kinto jaetaan (aiemmin valtuuston kokouksen alussa tai Väärtipäivillä) 
ja ketkä suorittavat palkinnon jakamisen (aiemmin sivistyslautakunnan pj 
ja kunnanjohtaja) . 

Selostus: 
Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa Enontekiön kun
nan vuoden 2015 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luettelo 
aiemmin (1986 - 2014) palkituista. 

Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _ /_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistys lautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivistysltk 62 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2015 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (ki-ku) : 

Sivu 
10 

Sivistyslautakunta on edellisessä pykälässä päättänyt Enontekiön kunnan 
vuoden 2015 kulttuuripalkinnosta ja varannut siihen 500 €. 

Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset, yh
teensä 5500 € seuraavasti: 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry 500 € 
Hetan Musiikkipäivät ry 5000 € 

Selostus: 
Sivistyslautakunta on julistanut Enontekiön Sanomissa ke 9.4.2015 kult
tuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset haettavaksi 29.4.2015 
mennessä ja päättänyt jakaa kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuri
toimen kohdeavustuksia yhteensä enintään 6000 euroa . 

Kulttuuriavustuksista päättämistä ohjaavat vuonna 1998 voimaan tulleet 
Enontekiön vapaa-aikalautakunnan kulttuuriavustusten ja apurahojen jako
perusteet. 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa myös Enontekiön 
kunnan vuoden 2015 taide- tai kulttuuripalkinto. 

Kulttuuriavustusta ovat määräaikaan mennessä hakeneet: 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry, Juhannusjuhlan järjestämiseen Eu
rosuvannossa juhannusaattona, 800 €. 

Hetan Musiikkipäivät ry, 46. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen 31.3.-
6.4.2015, 5000 €. 

Hakemusten yhteissumma on 5800 €. 

Ltk Khall Kvalt 

1/111)/ 

~ 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _ !_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistys lautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
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Sivistysltk 63 § TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT PERHEPÄIVÄHOIDOSSA HOITOKAUDELLE 
2015 - 2016 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 
Sivistyslautakunta hyväksyy, että sisäiseen hakuun laitetaan seuraavat 
tehtävät: 

Peltovuoman perhepäivähoitajan sijaisuus ajalle 17.8.2015 -
24.6.2016 

Touhulan kaksi määräaikaista perhepäivähoitajan tointa ajalle 
1.8.2015 -31.7.2016, joista toinen on osa-aikainen sijaisuus 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että tehtävät voidaan laittaa suoraan ul
koiseen hakuun, mikäli sisäinen haku ei tuota tulosta. 

Pätevyysvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on perhepäivähoitajan 
ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus sekä aikaisempi työkokemus. 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi
aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Lisäksi vaatimuksena on 
aikaisempi työkokemus alalta. 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaan
ottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit
tämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

Selostus: 
Touhulan lapsimäärä ja lasten hoidon tarve näyttää ensi toimintakauden 
osalta pysyvän ennallaan. Touhulan aukioloaika vaihtelee päivittäin 6.00 
- 22.30 välillä, ja lisäksi hoidon tarvetta on viikonloppuisin. Vuoro
hoitoa tarvitsevia lapsia on useita. Viikonloppuvuorolaisen tarvitsee 
viikolla pitää arkivapaansa. Määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän 
vaihtelevuus ja ennakoimattomuus. 

Ltk Khall Kvalt 

~ 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _/_ 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
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Sivistysltk 64 § PÄIVÄKODIN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMI 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukaan . 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 
Saamenkielinen perhepäivähoitajan toimi muutetaan saamenkieliseksi las
tenhoitajan toimeksi 1.8.2015 alkaen. 

Saamenkielinen lastenhoitajan toimi Hetan päiväkodin saamenkieli
seen päiväkotiosastoon 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa oleva 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että toimi voidaan laittaa suoraan ul
koiseen hakuun, mikäli sisäinen haku ei tuota tulosta. 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi 
aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
lain (272/2005. Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava 
tutkinto esim . lastenohjaajan tutkinto. Lisäksi vaatimuksena on aikai
sempi työkokemus alalta. 

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

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaan
ottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit
tämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

Selostus: 
Päiväkodin saamenkielisen ryhmän lastentarhanopettajan työpariksi tarvi
taan lastenhoitaja, koska ryhmä on niin sanottu sisarusryhmä, jossa las
ten iät vaihtelevat 1-6-vuotiaisiin. Lapsia ryhmässä on päivähoitohake
musten perusteella 13, joilla osalla on myös vuorohoidon tarve. 

Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä _!_ 2015 
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Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 
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Sivistysltk 65 § SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vs.varhaiskasvatusohjaaja): 
Pätevien saamenkielisten lastentarhanopettajahakijoiden puuttuessa ja 
kolmannen hakuajan päätyttyä saamenkieliseksi lastentarhanopettajaksi 
valitaan määräaikaiseksi toimintakaudelle 1.8.2015-31.7.2016 kasvatus
tieteiden opiskelija Tiia Saatio. 

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. 

Toisen kerran jatkettu hakuaika päättyy 17.6.2015 klo 15. Hakuajan päät
tymiseen mennessä hakemuksia tuli 3 kpl. 

Ltk Khall Kvalt 
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Sivistysltk 66 § PERHEPÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 
Peltovuomassa tarjotaan suomenkielinen perhepäivähoito ja saamenkielinen 
päivähoito järjestetään päiväkoti Hetan saamenkielisellä osastolla. 

Selostus: 
Kevään 2015 aikana Peltovuoman perhepäivähoidossa on päädytty tarjoamaan 
päivähoito sekä suomen että saamen kielellä eri tiloissa/osoitteissa 
kieli- ja kulttuuriperusteiden takia. Saamenkielisen päivähoidon tarve 
on kuitenkin kevään aikana vähentynyt ja vaihtunut suomenkieliseen päi
vähoitoon. Kevään päivähoitohaun perusteella tarve on edelleen vähäinen 
ja vain muutama lapsi (kolme lasta) tarvitsee osaviikkohoitona saamen
kielistä päivähoitoa. Saamenkielinen päivähoito voidaan tarjota Hetan 
päiväkodissa. Peltovuomaan jää suomenkielinen perhepäivähoito osoittee
seen Nunnasentie 8. 

Lisäksi vuokra- ja sijaiskustannuksissa saadaan näin ollen merkittäviä 
säästöjä, kun ei tarvita vuokrata kahta erillistä tilaa eikä tarvita yh
tä ylimääräistä määräaikaista perhepäivähoitajaa. Arvio säästyvistä kus
tannuksista: ryhmäperhepäivähoitajan palkka vuositasolla sivukuluilla on 
n. 28 000€/vuosi ja vuokrakustannukset sähkö- ja vesikuilla on n. 
9000€/vuosi eli yhteensä n. 37 000 €/ vuosi. 
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Annetaan tiedoksi ja toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi. 
Toiminnantuotot ja toimintakulut kohtien tiedot ovat ajalta 1.1.-. 
4.6.2015. 
Tilanne 1.1.-30.4.2015: 
toimintatuottojen osalta toteutuma 41,5 %, tuloarvio 944.200 €, toteu
tunut 391.865 €, 
toimintakulujen osalta toteutuma 28,6 %, menoarvio 6.005.840 €, toteu
tunut 1.720.535 € 

Selostus (vapaa-aikatoimensihteeri) : 
Talousarvion täytäntöönpano-ohje kohta 3: 

3. Talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi 

Hallintokuntien tulee noudattaa valtuuston hyväksymää talousarviota toi
minnassaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto talo
usarviovuoden aikana. Talousarvion toteutumisen valvonnasta vastaavat 
ensisijaisesti vastuuviranhal tij at, jotka nimeää se lautakunta, jonka 
alaisuudessa ovat ao. kustannuspaikan määrärahat, investointien määrära
hat ja tuloarviot ym. Vastuuviranhaltijoiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota talousarvion seurantaan ja sitovuuteen, jotta vältytään netto
menojen ylitysoikeuksien ym. hakemiselta. 

Lautakunnat valvovat hallintosäännön mukaisesti alaisiaan tehtäväalueit a 
ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita määrärahojen käytön osalta. Ko
ko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus. 

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. 
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Sivistystoimen talousarvion seurantaraportti ajalta 1.1. - 30.4.2015 on 
seuraava: 

BSC-KORTIT: 

Valtuustotason BSC-korttien tavoitteet on otettu huomioon toiminnassa ja ne ovat pääosin toteutuneet. 

3000 TOIMINTATUOTOT toteutuma 49,8, %, tuloarvio 944.200, toteutunut 470.488 

3001 myyntituotot, tot. 17,0 %, tuloarvio 145.800, toteutunut 24.713: 

3080 täydet valtiolta saadut tuet tuloarvio 43.00, toteutuma 4.396: 

• 3080 tuloarvio 30.000, toteutuma 0, Lihku matkain valtion hankeavustus siirretty vuodelta 2014, kirja

taan myöhemmin tuloksi tälle vuodelle 

• 3099 Muut korvaukset: tuloarvio 13.000, toteutuma 4.396 €, mm. Lihku matkai-hankkeesta toisten kun

tien osuuksia 

3130 muut suoritteiden myynnit tot 19,8 %: tuloarvio 102.800, toteutunut 20.137 €: 

• 3140 muut myyntituotot tuloarvio 31.000, toteutuma 1.254 (mm. kansalaisopiston toimistosihteerin 

palkkatulo Revontuli-Opistolta, Muoniolta osa perhepäivähoitajan palkasta, Hetta hiihtomaan lipputulo

ja arvio 21.000, toteutuu loppukeväästä ja loppuvuodesta, ei näy vielä alkuvuoden toteutumassa) 

• 3142 ateria maksut tot 26,5; tuloarvio 71.500, toteutunut 18.943, laskutus ja pankkiin tuloutus tietyin 

välein 

3200 maksutuotot, tot 64,8 %, tuloarvio 62. 750, toteutunut 40.664,-: 

Ltk 

tf.j./ 

3250 sosiaalitoimen maksut 65,8 %,, tuloarvio 58.500, toteutunut 38.464,-

• 3257 hoitopäivämaksut 65,8 %, tuloarvio 58.500, toteutunut 38.464,-. Tuloja tulossa tässä ryhmässä 

vuoden loppuun mennessä arvioitua enemmän ehkä n. 20.000,-. 

3270 opetus- ja kulttuuritoimen maksut 50,9 %, tuloarvio 2.200, toteutunut 1.120 

• 3271 kurssimaksut, tuloarvio 1.000, liikuntatoimen kurssimaksut, toteutuu vuoden aikana 

• 3276 iltapäivätoiminnan maksut 93,3 %; tuloarvio 1.200,-, toteutunut 1.120,-. Tulossa syksyn osalta n. 

1.000,- lisätuloja. 

3290 muut palvelumaksut52,7 %, tuloarvio 2.050, toteutunut 1.080,-. 

• 3294 muut palvelumaksut, tuloarvio 450,-, ei ole toteutunut 

• 3296 siivouspalvelut 67,5 %, tuloarvio 1.600,-, toteutunut 1.080 
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3300 tuet ja avustukset, tot 55,3 %, tuloarvio 666.030, toteutunut 368.590,-

• 3300 työllistämistuki 52,7 %, tuloarvio 35.600, toteutuma 18.760,-. Syksyn työllistettävien määrän osal

ta tilanne vielä auki, joten tulojen kasvua ei voi ennustaa, todennäköisesesti tuloja lisää n. 12.500,-. 

• 3302 saamenopetus 50,1 %, tuloarvio 360.000,-, toteutuma 180.267,-. Tulossa näkyy viime vuodelta tu

leva maksuosuus, joka tuloutettiin alkuvuodesta. 

• 3303 saamelaiskäräjät 36,6 %, tuloarvio 23.000,-, toteutuma8.421,-. Saamenkielisen päivähoidon valti

onavustusta, jonka käräjät esittää. 

• 3325 koulumatkatuki 83,8 %, tuloarvio 12.000,-, toteutunut 10.057. Lukiolaisten koulumatkoista kela 

maksaa osan. Tuloja tulossa syksyllä n. 10.000,- arvioitua enemmän. 

• 3330 muut tuet ja avustukset 64,2 %, tuloarvio 235.430, toteutunut 151.083,-. Tähän ryhmään kuuluvat 

kaikki sivistystoimen hankkeet, joissa maksatus eri aikoina (mm. Koulukoutsi, kerhohanke, kansainväli

syys, Soma paikka, kirjastohankkeet, kirjastoauton avustus 60.000, Lanit, nuorten kerhot, työpaja

avustus 50.000, elokuvateatteriavustus, liikunnan hankkeet) . Maastopyörähankkeelle saatu 11.298,-, 

ylimääräistä tuloa, koska hanketta ei tiedetty varata, vastaavat menot syntyvät, joten ei vaikutusta ta

lousarvion kokonaisuuteen. 

3400 muut toimintatuotot, tot 52,5 %, tuloarvio 69.620,-, toteutunut 36.519 ,-: 

Ltk 

3410 vuokratuotot 41,5 %, tuloarvio 13.600, toteutunut 5.641 ,-

• 3410 asuntojen vuokrat 32,7 %, tuloarvio 7.400, toteutuma 2.421,-. Kirjattu virheellisesti Kilpisjärven 

koulun kohdalle tähänkin vuokratulo 5.400, vaikka kirjattu ja osin toteutunut kohdassa 3420. Tähän va

rattu lukion asuntojen ulkopuolisilta saadut vuokratulot, arvio 2.000, toteutunut 1.057,-. 

• 3420 muiden rakennusten vuokrat tot 55,7 %, tuloarvio 5.400, toteutunut 3.005. Kilpisjärven monitoi

mitalon vuokratulo asunnosta, koulu palon vuoksi ei toteudu enempää. Tulo jää vajaaksi 2.000,-. 

• 3460 muut vuokratuotot 26, 7 %, tuloarvio 800,-, varattu Karesuvannon koulun kohdalle, vuokraavat pi

ha rakennusta mm. Saakille, toteutunut 213,-

3500 muut tolmintatuotot 55,1 %, tuloarvio 56.020, toteutunut 30.878,-

• 3530 muut tuotot 52,6 %, tuloarvio 40.720,-, toteutunut 21.437. Kohta sisältää mm. elokuvien lippu

tuotot arvio 7.000, erälukion yo-maksut, nuorisotyön osallistumismaksut, työpajan myyntituotot (arvio 

25.000,-), liikuntatyön muut tuotot, kirjaston lainausmaksut 

• 3550 autopaikkamaksut 10,00 %, tuloarvio 300,-, toteutunut 30,-, koulukeskuksen autopaikkamaksut, 

peritään syksyllä 

• 3560 vakuutuskorvaukset 62, 7 %, tuloarvio 15.000, toteutunut 9.411,-, korvaus Kelalta hiihtomaan 

työntekijän uudelleen kouluttamisesta oppisopimuksella. Tuloarvio todennäköisesti ylittyy vuoden ai

kana n. 5.000 ,-. 
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Tulojen osalta arvio loppuvuodesta: Tuloja tulee n. 45.500 ,- arvioitua enemmän. 

4000 TOIMINTAKULUT toteutuma 37,3 %, menoarvio 6.005.840 ,-, toteutunut 2.239.331 ,-

4001henkilöstökulut35,3 %, menoarvio 4.378.500, menoja toteutunut 1.545.786. Työllistämistukipalkka

rahat ylittyvät syksyn aikana. Valtion palkkatukimuutospäätösten vuoksi ei voi ennakoida työllistämistilan

netta ja velvoitteita ja niistä kunnalle aiheutuvia kuluja. Työllistämistukimäärärahat ylittyneet huhtikuun 

loppuun mennessä 14.000 eurolla + sivukulut. Tästä johtuen syksyn osalta menojen kasvun arvio n. 25.000, 

vastaavasti tulopuoli kasvaa arviolta n. 12.500,-, joten menoylitystä tulossa arviolta 12.500,-. 

Muuten henkilöstökulut arvioidussa. 

4300 palvelujen ostot 44,6 %, menoarvio 845.170, toteutunut 376.731,-. Toteutuu ennakoidusti (nyt oli 

etupainotteisesti kirjattu kirjastoauton lokakuun osuus). ATK- määrärahat käytetty ja koulutusmäärärahat

kin melkein, mutta lisämenot katetaan sisäisesti. 

4500 aineet ja tarvikkeet 38,6 %, menoarvio 584.400,-, toteutunut 225.642,-. Toteutunee vuoden aikana 

ennakoidusti. 

4700 avustukset 6,8 %, menoarvio 49.150,-, toteutunut 3.334,-. Lasten kotihoidon tuesta jää ehkä käyt

tämättä 15.000,-. 

4800 muut toimintakulut 59,1 %, menoarvio 148.620,-, toteutunut 87.837,-. Vuokratilojen osalta ehkä 

tulossa ylitystä, ellei toimintojen rakenteita muuteta. Vuokra menojen käyttöprosentti 59,9. 

Toimintakulujen osalta vuoden aikana ei suuria muutoksia, koska toisesta yli mennyt (työllistämismäärärahat) 

voidaan kattaa säästyneellä kotihoidon tuella. Vuokra menoissa ei tule ylitystä, jos kunnassa tehdään päivähoi

don osalta rakenteellisia muutoksia. 

YHTEENVETO: Sivistystoimen talousarviossa ehkä tulee vuoden aikana n. 40.000,- säästö lisääntyneiden tulojen 

vuoksi. Mahdollisesti uudet, ennakoimattomat hankkeet saavat tästä omarahoitusosuuden sijoitettavaksi ja/tai 

työpajan työllistämiskulujen ennustettavuuden epävarmuus voi myös aiheuttaa lisätulojen menetyksen. 
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Sivistysltk 68 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN, VAATIVAT AMMATTITEHTÄVÄT, 
VALINTA KESKUSKEITTIÖLLE TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA 3.8.2015 ALKAEN. 

Päätös: 
Toimeen valittiin Johanna Mattila, varalle Raili Velhola. 
Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): Toimeen valitaan kokin tutkinnon suo
rittanut Johanna Mattila, varalle Raili Velhola. Johanna Mattila on toi
minut Karesuvannon koululla n. viiden vuoden ajan siivouksessa ja tehnyt 
sijaisuuksia ja osa-päiväistä työtä keittiössä tarvittaessa. 

Selostus: 
Avoimena oleva toimi on ollut aikaisemmin Karesuvannon koulun emännän 
toimi, tehtävä on tullut avoimeksi eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Toimi 
on nyt muutettu keskuskeittiön alaiseksi, ruokapalvelutyöntekijän, vaa
tivat ammattitehtävät nimikkeelle. Toimen ensisijainen työ on Karesuvan
non alueen ruokahuollon hoitaminen, koulun, päivähoidon ja kotipalvelun 
osalta. Pätevyysvaatimuksena on catering-alan perustutkinto tai vastaava 
aikaisempi koulutus. Työ on ammattitason erityisosaamista vaativa perus
työ, edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistuksesta ja yksikön ruo
kapalvelusta. 
Tehtävä on ollut kunnan sisäisessä haussa 13.5 - 26.5.2015 ja julkisessa 
haussa 1.6 - 15.6.2015 välisenä aikana, ilmoitukset ovat olleet mol:n ja 
kunnan kotisivuilla nähtävillä. Määräaikaan 15.6.2015 klo 15.00 mennessä 
on tullut kaksi hakemusta. Hakijaluettelo lähetetään lautakunnan jäse
nille ennen kokousta. 
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Sivistysltk 69 § RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ, AMMATTITEHTj~VÄT /SIIVOOJAN 
VALINTA KESKUSKEITTIÖLLE TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA 3.8.2015 ALKAEN. 

Päätös: 
Toimeen valittiin Pauliina Paukkunen ja varalle Jaana Keskitalo. 
Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

Päätösehdotus (vastaava emäntä) : 
Haastateltavana olivat Pauliina Paukkunen klo. 10.35 ja Jaana Keskitalo 
klo 10.45. Toimeen valitaan koulutuksen perusteella Pauliina Paukkunen, 
varalle Jaana Keskitalo. Pauliina Paukkusella on restonomin(AMK)tutkinto 
ja Jaana Keskitalolla suurtalouskokin tutkinto. Restonomin tutkinnosta 
on etua keskuskeittiön toimintoja uudelleen järjesteltäessä tulevaisuu
dessa. 

Selostus: 
Avoimena oleva toimi on ollut aikaisemmin keskuskeittiön ruokapalvelu
työntekijän toimi, tehtävä on tullut avoimeksi eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi. Toimen ensisijainen työ on Peltovuoman alueen ruokahuollon hoi
taminen, koulun, päivähoidon ja kotipalvelun osalta ja Peltovuoman kou
lun siivouksen hoitaminen. Pätevyysvaatimuksena on catering-alan perus
tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Työhön kuuluu ateriakuljetuk
set Hetasta Peltovuomaan, joten työn hoitaminen vaatii voimassa olevaa 
ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. 
Tehtävä on ollut kunnan sisäisessä haussa 13.5 - 26.5. 2 015 ja julkisessa 
haussa 1.6 - 15.6.2015 välisenä aikana, ilmoitukset ovat olleet mol:n ja 
kunnan kotisivuilla nähtävillä. Määräaikaan 15.6.2015 klo 15.00 mennessä 
on tullut kaksi hakemusta. Hakijaluettelo lähetetään lautakunnan jäse
nille ennen kokousta ja haastattelut suoritetaan kokouksen alussa. 
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Sivistysltk 70 § OSA-AIKAISEN SIIVOOJAN VALINTA (23,35 TUNTIA / 
VIIKKO)SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA 10.8.2015 
ALKAEN. 

Päätös: 
Osa-aikaiseen toimeen valittiin Sari Norrgård määräajaksi 
10.8.2015 - 30.6.2016, perusteena alan koulutuksen puuttuminen, varalle 
valittiin Sini Michelsson. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeai
kaa. 

Päätösehdotus: Haastateltavan olivat Sini Michelsson klo. 10.05 ja Sari 
Nårgord klo. 10.55. Osa-aikaiseen siivoojan toimeen valitaan Sari Norr
gård määräaikaisena 30.6.2016 saakka. Hän on toiminut Karesuvannon kou
lulla kouluavustajana ja hän on tehnyt lyhyitä sijaisuuksia siivoukses
sa. Määräaikaisuuden perusteena alan koulutuksen puuttuminen. Varalle 
valitaan Sini Michelsson. 

Selostus: 
Avoimena oleva toimi on ollut aikaisemmin vastaava määräaikainen toimi, 
joka on alkanut 10.8.2012, määräaika päättyy 30.6.2015. Määräaikaisuuden 
perusteena ovat olleet koulun mahdolliset tehtävien uudelleenjärjeste
lyt. Toimen ensisijainen työ on Karesuvannon koulun siivouksen hoitami
nen. Hakijalta toivotaan siivousalan koulutusta tai muulla tavoin han
kittua ammattitaitoa. 
Tehtävä on ollut kunnan sisäisessä haussa 13.5 - 2 6.5.2015 ja julkisessa 
haussa 1.6 - 15.6. 2 015 välisenä aikana, ilmoitukset ovat olleet mol:n ja 
kunnan kotisivuilla nähtävillä. Määräaikaan 15.6.2015 klo 15.00 mennessä 
on tullut kaksi hakemusta. Hakijaluettelo lähetetään lautakunnan jäse
nille ennen kokousta ja haastattelut suoritetaan kokouksen alussa. 
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Sivistysltk 71 § SIIVOOJA / RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA 
SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVANA, TEHTÄVÄN 
ALOITUSAJANKOHTA ON HETAN PÄIVÄKODIN VALMISTUTTUA, AIKAISINTAAN 3.8.2015 

Päätös: 
Toimeen valittiin Salla Keskitalo ja varalle Riitta Rauhala. 
Työsuhde alkaa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kun päiväkoti val
mistuu. Oletettu valmistumisajankohta on syyskuun loppupuoli / lokakuun 
alku. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): Haastateltavan olivat Sini Michelsson 
klo 10.05, Salla Keskitalo klo 10.15, Riitta Rauhala klo. 10.25 ja Pau
liina Paukkunen klo 10.35 . Päiväkodin siivooja / ruokapalvelutyönte kij ä n 
toimeen valitaan ruokapalvelun perustutkinnon suorittanut Salla Keskita
lo. Varalle valitaan ravintola-alan perustutkinnon suorittanut Riitta 
Rauhala. 

Selostus: 
Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Hetan päiväkoti, jonka suunniteltu 
valmistumisajankohta on elokuu 2015. Työ alkaa kun päiväkoti otetaan 
käyttöön. Tehtävään kuuluu päiväkodin siivous, ruokahuollon osalta jake
lua ja astiahuoltoa. Pätevyysvaatimuksena on siivousalan ja / tai cate
ring- alan koulutus. Tarkempi työnkuva selkiintyy päiväkodin valmistues
sa. 
Tehtävä on ollut kunnan sisäisessä haussa 13.5 - 26.5.2015 ja julkisessa 
haussa 1.6 - 15.6.2015 välisenä aikana, ilmoitukset ovat olleet mol:n ja 
kunnan kotisivuilla nähtävillä. Määräaikaan 15.6.2015 klo 15.00 mennessä 
on tullut 6 hakemusta. Hakijaluettelo lähetetään lautakunnan jäsenille 
ennen kokousta ja haastattelut suoritetaan kokouksen alussa. 
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Sivistysltk 72 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

Päätös: 
Annettiin tiedoksi. 

Päätösehdotus (vap.ts): 
Annetaan tiedoksi. 

Selostus: 
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Keskuskeittiöllä laitetaan suoraan ulkoiseen hakuun osa-aikaisen ruoka
palvelutyöntekijän toimi toistaiseksi voimassa olevana, ensisijainen si
joituspaikka Luppokoti. Valinta tulee seuraavaan kokoukseen. Toimi tulee 
avoimeksi Sirpa Seppälän siirtyessä keskuskeittiön ruokapalvelutyönteki
jän vaativiin ammattitehtäviin toistaiseksi voimassa olevana. Määräraha 
ko. toimeen on varattu kuluvan vuoden budjettiin. 

Enontekiön kunnan nuorisotoimi on mukana LANUTI-Lapin nuorten monialais
ten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinaatiohankkeessa vuosina 2015-
2017. 

Ltk Khall Kvalt 
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Sivistysltk 73 § KIRJE "Lukiolaisen asuminen Hetassa opiskeluasunto
lassa" 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus: 
Merkitään kirje saapuneeksi ja siirretään asian käsittely seuraavaan si
vistyslautakunnan kokoukseen. 

Selostus (vap.ts): 
Saara Ketola on toimittanut 12.6.2015 sivistyslautakunnalle kirjeen 
koskien lukiolaisen asumista Hetassa opiskeluasuntolassa. 
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Sivistysltk 74 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätös: 
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Seuraavaa kokousta ehdotetaan pidettäväksi elokuun alussa viikolla 
32 (ei 4.8.) 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05. 
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 § : n mukaan oikaisuvaa
timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät 57, 63, 67, 72, 73 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal
la: 
Pykälät 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 
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 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 
faksi: 

Enontekiön sivistyslautakunta 
Ounastie 165, 99400 Enontekiö 
faksi (016) 521 050 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 pa1van kuluessa päätöksen tiedoksisaannis
ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu
kuun. 

Ltk 
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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-

Khall Kvalt 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

Enontekiöllä / 2015 



ENONTEKIÖN KUNTA 
Sivistyslautakunta 

Päivämäärä 
18.6.2015 

Sivu 
28 

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