
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 23.2.2017 klo 15 – 16.40 

   

 

Kokouspaikka Päiväkoti Riekko 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Tytti Valkeapää  vj 

  Pohto Kirkkala  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

Heikki Järvistö  vapaa-aikatoimensihteeri 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Reetta Kumpulainen  vs.lastentarhanopettaja 

   

   

   

 

Asiat   17 § - 27 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Sirpa-Liisa Korva  Pohto Kirkkala 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 3.3.2017 

nähtävänä    
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

ASIALISTA 

 

§  17 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

§  18 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LV. 2017 – 2018 

§  19 ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE/KORVAUS TEHTÄVÄN HOITAMISESTA 

§  20 IRTISANOUTUMINEN/HEIKKI JÄRVISTÖ 

§  21 VAPAA-AIKATOIMEN VIRKAJÄRJESTELYT 

§  22 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2017 

§  23 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT   

§  24 TIEDOKSI ANNETTAVAT 

§  25 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.3.2017 ALKAEN 

§  26 INVESTOINTIESITYS/AKUSTIIKKALEVYT PÄIVÄKODILLE 

§  27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 17 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan 

ja Pohto Kirkkalan. 

 

Esityslista ja sähköpostilla myöhemmin lähetetyt kaksi pykälää § 25 ja § 

26 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 3.3.2017. 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Sirpa-Liisa ja 

Pohto. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 3.3.2017. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 18 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LV. 2017 – 2018 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2017 – 2018 työ- ja loma-

ajat hyväksytään ehdotuksen seuraavasti: 

 

Koulu alkaa ke 9.8.2017   

Syysloma  vko 42  

Joululoma  alkaa la 23.12.  

Kevätlukukausi  alkaa ma 8.1.2018  

Hiihtoloma vko 10 

Vapaapäivä ma 30.4.2018  

Päättäjäispäivä la 2.6.2018 

 

Sivistyslautakunta päättää, että koulut pitävät työpäivän itsenäisyys-

päivänä 6.12.2017, koska kyseessä on Suomi 100-vuotta juhlavuosi. Itse-

näisyyspäivästä otetaan vastaavasti vapaapäiväksi pe 1.12.2017.  

 

 

Selostus: 

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

päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa tulee lain mukaan olla 190 

työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin 

lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä (6.12.2017) ja vapunpäivä 

(1.5.2017). Ensi lukuvuonna työpäivien määräksi jää 188 pv. 

 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 

22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2018 koulutyö päättyy lauantaina  

2.6.2018. 

 

Lukiolaissa ja –asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää, mutta käytän-

nössä kunnassa päätetyt työ- ja loma-ajat koskevat myös lukion toimin-

taa. 

 

Lukuvuoden työajasta on keskusteltu kouluilla. Vaihtoehtoisia malleja 

oli kolme, annetaan oheismateriaalina.  

 

Kouluilla käytyjen opettajien kokouksien perusteella enemmistö on ehdo-

tuksen 2 kannalla. 

 

Perusopetuksen ja lukion oppilaskuntien hallitukset olivat vaihtoehto 2 

kannalla. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 19 ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE/KORVAUS TEHTÄVÄN 

HOITAMISESTA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Mikäli esitystä ei kunnanhallituksessa hyväksytä palkkauksen osalta (ky-

seessä ei ole henkilökohtainen lisä), virka laitetaan ulkoiseen hakuun 

(on ollut jo sisäisessä haussa, ei tullut hakemuksia). 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi väliaikaiset 

virkajärjestelyt alla olevan selostuksen mukaisesti. 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy korva-

uksen lisätehtävistä ja –vastuusta ja esimiesasemasta (KVTES luku II 9 § 

kohta 3.2 ja 3.3., pohjahitu 05PKO014) seuraavasti: 

- erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja Eila Halmiaiselle 20 %  

eli 500,-/kk ajalta 7.2. - 31.5.2017 

- vs. lastentarhanopettaja Tiia Saatiolle 20 % eli 500,-/kk ajalta 

7.2. – 31.5.2017  

 

Määrärahat varhaiskasvatusohjaajan palkkaan on alun perin arvioitu koko 

vuodelle. 

 

Selostus: 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on ollut lakisääteisellä virkavapaalla 

20.12.2016 alkaen ja on edelleen 6.3. asti. Hän palaa vakinaiseen tehtä-

väänsä Riekon vastaavaksi lastentarhanopettajaksi virkavapaansa jälkeen. 

 

Virkavapauden ajan varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä ovat hoitaneet ilman 

lisäkorvausta ja lisätyöaikaa rehtori-sivistystoimenjohtaja, erityislas-

tentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja, toimistosihteeri ja Riekon vt. las-

tentarhanopettaja. Tällä hetkellä sijaisjärjestelyvastuut on sovittu si-

vistystoimen viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken 6.2.2017 asti. 

 

Sivistyslautakunta laittoi sisäiseen hakuun (kokous 31.1.2017 § 10) vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävän, johon on yhdistetty kirjaston hallin-

toon liittyvät tehtävät siihen asti, kun vakituinen varhaiskasvatusoh-

jaaja palaa virkavapaalta (kevät/kesä 2018). Tehtäviä yhdistettiin ta-

loudellisista syistä. Kulttuurin osuudesta vastaa vuoden 2017 ajan mää-

räaikainen hanketyöntekijä. Sivistyslautakunta päätti, että mikäli si-

säisessä haussa ei tule hakijoita, vs. varhaiskasvatusohjaajan tehtävä 

laitetaan ulkoiseen hakuun.  

 

Sisäisessä haussa ei tullut yhtään hakemusta. Sivistystoimen osastopääl-

likkö neuvotteli tilanteesta erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan ja molempien vs. lastentarhanopettajien kanssa. Neu-
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

votteluissa todettiin, että uuden henkilön, mikäli sellainen ulkoisessa 

haussa mahdollisesti tulisi, perehdyttäminen on niin pitkäaikainen pro-

sessi, että tehtävien sisäisen, joustavan järjestelyn avulla toiminnat 

saadaan nopeammin, helpommin ja edullisemmin hoidettua tämän kevään 

osalta. Kesäkuusta eteenpäin mietittäisiin uudet ratkaisut sen hetkisen 

tilanteen perusteella. 

 

Vs. lastentarhanopettaja Reetta Kumpulaisen nykyinen työsopimus on 

31.5.2017 asti. Sivistystoimenjohtajan päätöksellä hänet siirretään vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävään, johon on lisätty kirjaston hallinnon 

tehtäviä 40 %, 6.3. lähtien, kun toistaiseksi valittu vastaava lasten-

tarhanopettaja palaa takaisin Riekkoon ja Reetta Kumpulaisen työpanos 

vapautuu sieltä. Palkkaus KVTES:in mukaan. Tällä ajalla erityislasten-

tarhanopettaja ja vs. lastentarhanopettaja hoitavat edelleen osan heille 

määrätyistä varhaiskasvatusohjaajan tehtävistä, koska vs. varhaiskasva-

tusohjaajan työajasta osa menee kirjastonhallintoon. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 20 IRTISANOUTUMINEN/HEIKKI JÄRVISTÖ  

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi vapaa-aikatoimensihteeri Heikki 

Järvistön irtisanoutuminen virastaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen joh-

dosta 1.9.2017 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää lämpimästi Heikki Järvistöä pitkästä työuras-

ta Enontekiön kunnan hyväksi ja toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi vapaa-aikatoimensihteeri Heikki 

Järvistön irtisanoutuminen virastaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen joh-

dosta 1.9.2017 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää lämpimästi Heikki Järvistöä pitkästä työuras-

ta Enontekiön kunnan hyväksi ja toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”IRTISANOUTUMINEN 

 

Irtisanoudun vapaa-aikatoimensihteerin virkatehtävästä 1.9.2017 alkaen 

siirtyessäni vanhuuseläkkeelle. 

 

Enontekiö 6.2.2017 

Heikki Järvistö” 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 21 VAPAA-AIKATOIMEN VIRKAJÄRJESTELYT 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että 

virkaa ei laiteta vielä auki, vaan tarkastellaan mitä kaikkia tehtäviä 

virkaan sisällytettäisiin ja mitä säästöjä kansalaisopiston osalta tuli-

si. Esitystä ei kannatettu. 

 

Sivistyslautakunnan päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo jätti asiasta eriävän mielipiteensä. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää laittaa vapaa-aikatoimensihteerin viran haet-

tavaksi. Virka täytetään toistaiseksi aikaisintaan 1.6.2017 alkaen tai 

sopimuksen mukaan. Virkatehtäviin kuuluu nuoriso- ja liikuntatoimen hal-

linnon tehtävät ja osittain kansalaisopiston suunnitteluopettajan tehtä-

vät. 

 

Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikatoimensihteerin virkavapauden  

alkamisesta 20.3.2017 lähtien toistaiseksi nuorisotyöhön liittyvän osan 

virkatehtävistä hoitaa 15 % työajalla Miika Saukkonen. Loppu työaika 

säilyy etsivän nuorisotoimen työnä. Etsivän nuorisotyön osalta asiasta 

tiedotetaan Lapin avi:lle ja Muonion kunnalle. 

 

Vapaa-aikatoimensihteerin virkaan vaaditaan vähintään alan ammattikor-

keakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä kunta-alalla. Palk-

kaus KVTES:in ja kansalaisopiston tehtävien osalta OVTES:in mukaan. Va-

litun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Laki lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 mukainen ri-

kosrekisteriote. 

 

 

Selostus:  

Kirjastonhoitaja-kulttuuritoimenhoitaja Anneli Aro jäi vanhuuseläkkeelle 

1.4.2016 alkaen. Virkaan ei taloudellisista syistä palkattu jatkajaa, 

vaan virkatehtäviä jaettiin kirjaston osalta korvausta vastaan kirjasto-

virkailijoille ja ilman korvausta sivistystoimen toimistosihteerille, 

vapaa-aikatoimensihteerille ja rehtori-sivistystoimenjohtajalle. Kult-

tuuritehtävistä vastaaminen siirtyi määräaikaiselle hanketyöntekijälle 

ilman erillistä korvausta. 

 

Vapaa-aikatoimensihteeri jää vanhuuseläkkeelle 1.9.2017 alkaen. Hän jää 

virkavapaalle jo 20.3.2017. 

 

Sivistyslautakunnan tulee päättää vapaa-aikatoimen virkatehtävien hoi-

dosta jatkon osalta. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.1.2017 § 18, että ” sivistyslauta-

kunnan 28.11.2016 § 131 palautetaan lautakunnalle ja perusteluna tode-

taan seuraavaa: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen 

tavoitteeksi: Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-

ajantoiminta. Kunnanhallitus päättää todeta, että sivistyslautakunnan 

tulee ottaa huomioon valtuuston päätös”. 

 

Vuoden 2017 pienentyneen raamin vuoksi tulee sivistyslautakunnassa tehdä  

vapaa-aikatoimen osalta uusia virkajärjestelyjä, jotka johtavat talou-

delliseen tehokkuuteen ja annettuun raamiin pääsemiseen, ja jolla silti 

voidaan turvata valtuuston asettama tavoite.  

 

Kirjaston hallinnon osalta sivistyslautakunta teki erillisen päätöksen 

pykälässä 18. Kulttuuritoimen osalta tehtäviä on siirtynyt väliaikaises-

ti määräaikaiselle hanketyöntekijälle. 

 

Virkatehtävien yhdistämisestä taloudellisista syistä on keskusteltu use-

aan otteeseen eri kokouksissa vuoden 2016 aikana ja yhdistelmävirka on 

ollut esityksenä vuodelle 2017 annetussa sivistystoimen talousarviossa.  

 

Kansalaisopiston suunnittelijaopettajan tehtävien liittämisestä yhdis-

telmävirkaan on keskusteltu vuoden 2016 aikana Revontuli-Opiston rehto-

rin ja apulaisrehtorin kanssa. Järjestelyllä saavutetaan säästöjä myös 

kansalaisopiston palkkamenoissa. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk 22 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2017 

  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia jaetaan 

enintään 6000 euroa.  

Nuorisotoimen avustus 4500 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 maaliskuussa. 

Avustusten hakuaika päättyy pe 28.4.2017. 

Liikuntatoimen kohdeavustusten hakuajat päättyvät 31.5. ja 30.11. 

 

Selostus: 

 

Talousarvioon sisältyy kulttuuritoimen osalta 6000 euroa jaettavaksi 

kohdeavustuksina enontekiöläisille kulttuurijärjestöille, ryhmille ja 

yksityisille taiteen harrastajille, sekä yhdistysten järjestämiä kult-

tuuritapahtumia varten. Nuorisotoimen talousarviossa kuluvalle vuodelle 

on varattu avustuksina 4500 euroa 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 22 150 euroa.  
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Sivistysltk § 23 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo kysyi Kilpisjärven koulun ensi lukuvuoden vir-

kajärjestelyistä. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2017 

Sivistysltk § 24 TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.1.2017 § 18 palauttaa 

sivistyslautakunnan ta-päätösesityksen 28.11.2016 § 131 takaisin 

sivistyslautakunnalle ja ”perusteluna todeta seuraavaa: kunnanval-

tuusto on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen tavoitteeksi: Kunta-

laisen sivistyksen edistämisen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta. 

Kunnanhallitus päättää todeta, että sivistyslautakunnan tulee ottaa 

huomioon valtuuston päätös”. 

 

Sivistyslautakunta ottaa talousarvioesityksensä uudelleen käsitte-

lyyn, kun kunnassa on saatu talousarvio-ohjeissa annetut selvityk-

set valmiiksi, hyväksytyksi ja tiedoksi. 

 

- rehtori-sivistystoimenjohtaja on tehnyt Enontekiön kunnassa annetun 

ohjeistuksen perusteella Kilpailukykysopimuksen mukaisen päätöksen 

koulutoimen ja varhaiskasvatuksen Kiky-ohjeiden soveltamisesta 

(liite 1). Kirjasto, toimistohenkilöstö ja vapaa-aikatoimi noudat-

tavat kunnanjohtajan ja hallintojohtajan antamaa ohjeistusta. 

 

- Enontekiön varhaiskasvatusyksiköt siirtyvät 4 viikon työvuorojak-

soon 13.3.2017 lähtien vuorohoidon järjestämisen järkeistämiseksi.  

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajat ovat pääsääntöisesti nel-

jän viikon työvuorojaksoissa, joten hoitoaikojen eri tahtiin kulke-

neesta ilmoitusajasta on koitunut paljon työvuoromuutoksia, eikä 

henkilöstöä ole voitu ennakoinnin puutteen vuoksi aina siirtää näi-

hin vuorohoidon mukaisiin työvuoroihin. Näissä on aiemmin käytetty 

paljon sijaisia.  

Vuorohoitoa tarvitsevat perheet pääsevät nyt ilmoittamaan hoidon-

tarpeistaan niin, että ne voidaan koko neljän viikon jaksolle ottaa 

yksiköiden työlistoja suunnitellessa huomioon, eikä niistä aiheudu 

jatkuvia työvuoromuutoksia.  

Näin ollen yksiköiden työvuorosuunnittelusta vastaavat henkilöt 

pystyvät mitoittamaan yksiköiden henkilöstön entistä tehokkaammin 

ja saavutetaan taloudellisia säästöjä.  
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Sivistysltk § 25 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.3.2017 

ALKAEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 

tehdään lain vaatimat muutokset 1.3.2017 alkaen alla olevan mukaisesti. 

Toisesta lapsesta perittävä maksu muutetaan siten, että maksu on enin-

tään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksuista.  

 

Nykyiset ja uudet tulorajat ja maksuprosentit  

Perheen hen-

kilömäärä  

 

Nykyinen tulora-

ja euroa/kk   

Nykyinen mak-

suprosentti  

Uusi tulo-

raja eu-

roina/kk  

Uusi  

maksuprosentti  

2 1 403 11,5 % 1 915 11,5 % 

3 1 730 9,4 % 1 915 9,4 % 

4 2 053 7,9 % 2 053 7,9 % 

5 2 191 7,9 % 2 191 7,9 % 

6 2 328 7,9 % 2 328 7,9 % 

 

Selostus: 

 

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 

1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäi-

vähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon 

ja tulojen perusteella.  

 

Enimmäismaksu 290 euroa säilyy ennallaan. Maksutonta varhaiskasvatusta 

koskeva sääntely pysyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkos-

sakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että 

maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 

261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman 

lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. 

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät samana. Perheen tu-

loina otetaan edelleen huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huolta-

jan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomai-

sissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot 

sekä verosta vapaat tulot. Maksun määräämisen perusteena olevia tulora-

joja korotettiin kahden ja kolmen hengen perheiden osalta.  
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Sivistysltk § 26 INVESTOINTIESITYS/AKUSTIIKKALEVYT PÄIVÄKODILLE 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, 

että kunnanhallitus ja edelleen –valtuusto hyväksyvät investointimäärä-

rahan siirtämisen päiväkoti Riekon akustiikkalevyjen hankintaan ja aidan 

korjaamiseen: 16.000,- siirtoa kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus 

(30.000,-), kustannuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0,-). 

 

Selostus: 

 

Aikaisempi käsittely: 

”31.1.2017 Sivistysltk 11 § PÄIVÄKOTI RIEKON PIHA-AIDAN KOROTTAMINEN JA 

AKUSTIIKKALEVYJEN HANKKIMINEN/INVESTOINTIESITYS TEKNISELLE TOIMELLE 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan yhteistyössä 

teknisen toimen kanssa. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää investointina tekniikalle päiväkodille tar-

vittavan aidan sekä akustiikkalevyjen hankinnan. 

 

 

Selostus: 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on viime vuoden aikana keskustellut ja suun-

nitellut teknisen toimen edustajien kanssa päiväkoti Riekkoa ympäröivän 

aidan korottamista sekä akustiikkalevyjen hankkimista päiväkodin tiloi-

hin. Valmistelu on keskeytynyt vs. varhaiskasvatusohjaajan virkavapauden 

vuoksi. 

 

Talvella lumiaikana aita mataloituu ja siitä on helppo mennä yli. Tämä 

aiheuttaa turvallisuusriskin. Akustiikkalevyjä tarvitaan kaikumisen vä-

hentämiseksi. 

 

Tekninen johtaja on toimittanut varhaiskasvatusohjaajalle tiedoksi aidan 

malli- ja hintatietoja. Aidan kokonaishinnaksi tulee n. 6.000,-. Akus-

tiikkalevyjen hinnaksi tulee n. 10.000,-. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on ollut tammikuussa asiasta yhteydessä 

tekniseen johtajaan, joka esittää, että hankinnat esitettäisiin tekni-

selle puolelle investointina.” 

 

Tekninen toimi on käsitellyt investointimäärärahan siirtämistä kokouk-

sessaan 15.2.2017. Sen mukaan, mikäli sivistyslautakunta asiasta päättää 
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esittää, tekninen toimi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –

valtuustolle, että ne hyväksyvät seuraavan investointimäärärahasiirron:  

16.000,- siirtoa kohteesta 099065 kiinteistöjen kunnostus (30.000,-), 

kustannuspaikalle 099057 Päiväkoti Hetta (0,-). 
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Sivistysltk § 27 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 19, 20, 23, 24, 26 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  17, 18, 21, 22, 25, 27 

 

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 17, 18, 21, 22, 25, 27 

 

 

 

 

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. 
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