
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 10.12.2015 klo 15.00 – 17.30 

 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Tytti Valkepää  vj 

  Olli Lehto  vj 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mauri Koskela 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 

Inka Alapuranen yhteisökoordinaattori, paikalla  § 

118,poistui 15.25 

   

   

 

Asiat  118 § - 131 § 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Olli Lehto  Hannu Kultima 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 18.12.2015 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

ASIALISTA: 

 

118 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

119 § SELVITYS JA LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE TEHDYN KANTELUN 

JOHDOSTA/ Minna Näkkäläjärvi 

120 § OIKAISUVAATIMUS/Pigga Keskitalo 

121 § UNTO KULTIMAN ALOITE: IRTISANOUTUMINEN REVONTULI-OPISTOSTA   

122 § PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA, JATKOKÄSITTELY 

123 § SAAMENKIELINEN OPETUS 

124 § KOULUTOIMEN HALLINNON TEHTÄVIENJAON TARKASTAMINEN 

125 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 2015 

126 § HIIHTOMAAN KAUSIKORTIT KAUDELLE 2016 

127 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

128 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

129 § EI-JULKINEN, KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TARVE 

130 § YHDYSLUOKAN JAKAMINEN/HETAN KOULUKESKUS 

131 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 118 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Olli Lehdon ja Hannu 

Kultiman. 

 

Esityslista ja kaksi lisäpykälää 129 ja 130 hyväksyttiin kokouksen työ-

järjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 18.12.2015. 

 

Sivistyslautakunnan kokouksen alussa yhteisökoordinaattori Inka Alapura-

nen kertoi Koulukoutsi-hankkeesta. 

 

 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 18.12.2015. 

 

Sivistyslautakunnan kokouksen alussa yhteisökoordinaattori Inka Alapura-

nen kertoo Koulukoutsi-hankkeesta. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 119 §  SELVITYS JA LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE TEHDYN 

KANTELUN JOHDOSTA/ Minna Näkkäläjärvi 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta antaa kantelun johdosta aluehallintovirastolle selvi-

tyksen ja lausunnon liitteen mukaisesti(liite 1). 

 

Lausunnossaan Enontekiön sivistyslautakunta toteaa, että Enontekiön kun-  

nassa järjestetään saamenkielisten perusopetusta perusopetuslain 

628/1998 mukaisesti, koska Enontekiöllä tarjotaan koulukeskuksessa ope-

tusta saamenkielellä yli puolessa aineista (ylitarkastaja Kari Torikan 

ilmoitus spostilla 7.10.2015, että 50,1 % riittää).  

 

Sivistyslautakunta toteaa, että kunta ei laiminlyö velvollisuuttaan kes-

kustella ja sopia opetusjärjestelyistä vanhempien kanssa. Kaikille yh-

teinen vanhempainilta pidettiin heti koulujen alettua 19.8.2015, opetta-

jat ovat olleet vanhempiin aktiivisesti yhteydessä Wilman kautta, saa-

menkielisen luokan luokanopettaja on ilmoituksensa mukaan ollut aktiivi-

sesti yhteydessä vanhempiin ja syksyn toinen vanhempainilta saamenkieli-

selle luokalle pidettiin 20.10.2015.  

 

Edelleen sivistyslautakunta toteaa selvitykseensä nojaten, että koulun 

opetusjärjestelyt eivät syrji saamenkielisiä oppilaita eikä oppilaiden 

yhdenvertaista kohtelua ole missään vaiheessa rikottu. Perusopetus on 

järjestetty enontekiöläisille oppilaille perusopetuslain ja –asetuksen 

ja valtakunnallisen ja kunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kuten 

muuallakin Suomessa. 

 

Enontekiön sivistystoimi esittää, että Minna Näkkäläjärven tekemä kante-

lu hylätään perusteettomana. 

   

Selostus: 

Minna Näkkäläjärvi on lähettänyt 26.10.2015 Lapin aluehallintovirastoon 

hallintokantelun (liite 2), jonka mukaan Enontekiön kunta ei järjestä 

saamenkielistä perusopetusta perusopetuslain 628/1998 mukaisesti. Kante-

lu saapui kuntaan 6.11.2015. 

 

Sivistyslautakunta on jo aikaisemmin käsitellyt aiheeseen liittyvän 

huoltajien kirjeen kokouksessaan 16.11.2015 § 107 (liite 3). 

 

Kantelun kohteena oleva toiminta on kantelun mukaan seuraava: ”Enonteki-

ön kunnan lainrikkomus saamenkielisen opetuksen järjestämisessä. Enonte-

kiön kunta järjestää saamenkielistä perusopetusta Hetan koulun 8.- ja 

9.-luokkalaisille vähemmän kuin perusopetuslaki edellyttää. Lisäksi kun-

ta laiminlyö velvollisuuttaan keskustella ja sopia opetusjärjestelyistä 
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vanhempien kanssa. Koulun opetusjärjestelyt syrjivät saamenkielisiä op-

pilaita.” 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 120 § OIKAISUVAATIMUS/Pigga Keskitalo 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta sivis-

tyslautakunnan päätöksen 9.10.2015 § 101 muuttamiseen. Päätös ja siinä 

olleet perustelut pysyvät voimassa. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että se olisi täyttänyt sijaisen paikan, jos 

olisi ollut mahdollista saada sijaiseksi saamenkielinen henkilö, jolla 

olisi ollut kielen osaamisen lisäksi koulutusta tai kokemusta opettajan 

tehtävistä. Opetettava ryhmä oli sivistyslautakunnan mielestä liian 

haastava ilman opettaja- tai muuta vastaavaa koulutusta olevalle henki-

lölle, jonka opettajakokemus rajoittui muutamaan viikkoon. Ryhmän haas-

tavuuden vuoksi valintaa ei voitu tehdä pelkän kielitaidon perusteella. 

 

Saamenkieliset oppilaat eivät päätöksen johdosta jääneet ilman saamen-

kielistä opetusta, vaan heille järjestettiin mahdollisuus opiskella He-

tan yhtenäisessä peruskoulussa saamenkielellä. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut Pigga Keskitalon laittama oikaisuvaa-

timus, joka koskee sivistyslautakunnan päätöstä 9.10.2015 § 101 ”Saamen-

kielisen opetuksen luokanopettajan viransijaisen valinta ajalle 

19.10.2015 – 4.6.2016, sijoituspaikka Peltovuoman koulu”. 

 

Asia on laitettu vireille 22.10.2015. Pigga Keskitalolta on pyydetty 

tarkempaa selvitystä oikaisuvaatimuksen sisällöstä ja lähetetty oi-

kaisuvaatimusohjeet lokakuussa ja tarkennusta vielä pyydetty edelleen 

4.11. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan 

muutosta, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella si-

tä vaaditaan. Suomessa on tietyt lakisääteiset velvoitteet mm. oi-

kaisuvaatimuksen muodon suhteen, joita kunnallisen päätöksentekoelimen 

tulee noudattaa. Tätä varten jokaisen päätöksen yhteydessä annetaan myös 

tarkat oikaisuvaatimusohjeet. 

 

16.11. Pigga Keskitalolta tuli sähköposti: 

 

”Valitus Enontekiön sivistyslautakunta 

 

Valitan juuri siitä pykälästä, josta meille lähetettiin päätös ”Eli että 

saamenkielinen opetus siirtyi Hettaan”. Tuskin tätä asiaa valmistelevat 

asiasta tietämättömät. Ja oikaisuvaatimuksen muoto ei ole tässä nyt tär-

kein asia. Nythän 3 lasta jäi saamenkielistä opetusta vaille. Oi-

kaisuvaatimuksen pääsisältö on, että sijainen olisi pitänyt palkata, 

jotta turvataan saamenkielinen opetus ja lähikouluperiaate. Uusi päätös 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

tulee olla muotoa, että sijainen palkataan. Tällaisessa tilanteessa pä-

tevyysvaatimus ei ole tärkein, vaan saamenkielisyys. Valitus on lähtenyt 

vireille 2.11.2015. 

Yt. Pigga Keskitalo” 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 121 § UNTO KULTIMAN ALOITE: IRTISANOUTUMINEN REVONTULI-

OPISTOSTA   

 

Päätös: 

Keskustelujen perusteella rehtori-sivistystoimenjohtaja teki seuraavan 

ehdotuksen: Enontekiön kunta eroaa Revontuli-Opistosta 1.1.2017 alkaen. 

Irtisanomisaika alkaa 31.1.2016. Sirpa-Liisa Korva ja Taru Mäkitalo kan-

nattivat ehdotusta. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo ehdotti, että Revontuli-Opistosta ei erota. 

Tytti Valkeapää kannatti Satu-Marja Eira-Keskitalon ehdotusta. 

 

Suoritettiin äänestys, jossa esittelijän ehdotus oli Jaa ja puheenjohta-

jan ehdotus Ei. Jaa-äänen antoivat Hannu Kultima, Sirpa-Liisa Korva, Ta-

ru Mäkitalo ja Olli Lehto. Ei-äänen antoivat Satu-Marja Eira-Keskitalo 

ja Tytti Valkeapää. 

 

Äänestystulokseksi tuli Jaa 4 ääntä, 2 Ei ääntä, joten sivistyslautakun-

ta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle, että Enonteki-

ön kunta eroaa Revontuli-Opistosta 1.1.2017 alkaen. Irtisanomisaika al-

kaa 31.1.2016. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta. 

 

Selostus: 

 

Sivistyslautakunnan kokouksessa 9.10.2015 § 102 ”Jäsenten esille ottamat 

asiat”, Unto Kultima esitti, että Enontekiön kunta irtoaa Revontuli-

Opistosta ja hoitaa kansalaisopisto-opetuksen omana työnä. Perusteluina 

oli, että opetusta annetaan vähän. Sivistyslautakunta päätti palata asi-

an käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 28.10. Sinne on kutsuttu Revon-

tuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen kertomaan opiston asioista. 

 

Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen esitteli sivistyslautakunnan ko-

kouksessa 16.11.2015 § 104 kansalaisopistotoimintaa Enontekiön kunnan 

osalta. Opiston jaosto toteaa pöytäkirjassaan 20.10.2015 § 15 ”Enonteki-

ön tilanne on erityisen haasteellinen. Nykyisellä kuntaosuudella tilat-

tua opetusmäärää on vaikea viedä läpi ja laadittu talousarvio on noin 

9.000 euroa alijäämäinen. Merkittävä vaikutus Enontekiön osaston talou-

den keventämiseen saavutettaisiin esimerkiksi Enontekiön aluevastaavan 

tehtävän osa-aikaistamisella ja opetustuntien hoitamisella pääosin tun-

tiopettajien avulla.” 

 

Tämän lukuvuoden osalta Enontekiölle järjestetään talousarvion puitteis-

sa 1500 h. Enontekiön kunnalle ei tule valtionosuutta, vaan laskennalli-
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

nen pohja siirtyi Kittilän kuntaan opistojen yhdistämisen mukana. Enon-

tekiön kunnan omassa budjetissa kansalaisopistomenoja on arvioitu tälle 

vuodelle 106.380 €, tuloja 10.000 € (toimistosihteerin osuus saadaan 

Kittilältä), netoksi jää 96.380 €. Tuosta summasta suurimpia menoeriä 

ovat tuo em. Kittilälle maksettava kuntaosuus 49.000 €, toimistosihtee-

rin palkan osuus n. 11.000, eläkkeelle siirtyneistä työntekijöistä mak-

settavat eläkemenoperusteiset maksut 25.000 (toteutuma 2014 18.097,-), 

varhemaksu 8.000,- ja näihin liittyvät sivukulut n. 34.700. Rakennusten 

vuokriin menee n. 6.000,- (mm. Ruotsin liikuntahalli). 

 

Mikäli kunta eroaa Revontuli-Opistosta jää kuitenkin edelleen kunnalle 

maksettavaksi eläkemenoperusteiset maksut, jotka eivät todennäköisesti 

pienene. Yksittäinen varhe-maksu jäi pois v. 2014 jälkeen, kun henkilö, 

josta sitä on maksettu, on jäänyt eläkkeelle. Asiaa ei tiedetty, kun tä-

män vuoden talousarviota valmisteltiin ja siksi varhemaksu on vielä tänä 

vuonna talousarviossa. Vuokramenot jäävät mikäli kunta jatkossakin jär-

jestäisi kursseja Ruotsin puolella tai yksityisissä tiloissa. 

 

Toimistosihteerin palkanosuus on n. 10.000,-, joka siirtyisi kunnassa 

joko kirjaston menoksi kokonaan tai kurssitoiminnan suunnitteluun vapaa-

aikatoimen puolelle. 

 

Se mikä jäisi kunnan kassaan, olisi kuntaosuus 49.000 €, jonka käytöstä 

kunta voisi itse päättää ja päätösvalta ja toimeenpanovalta kurssien 

osalta ja vuokrauksista. Sivutoimisia tunteja voitaisiin järjestää n. 

1750 eli enemmän kuin nykyisin. Tuntimäärää pienentäisi matkakulujen 

osuus, mutta niidenkin osalta kunnan auton käyttö pitäisi osaltaan kulut 

kohtuudessa. 

 

Revontuli-Opistoon kuuluvat kunnat jakavat sopimuksen mukaisesti opiston 

henkilökunnan eläkemenoperusteiset maksut tuntiensa suhteessa, joten 

eläkemenoperusteiset menot tulevat lisääntymään. Tämä velvoite ei pois-

tu, vaikka kunta eroaisikin yhteisestä opistosta, mutta kunta säästyisi 

kuitenkin tulevien vuosien uusien työntekijöiden (Kittilään ja Sodanky-

lään palkattavien) osalta tästä.  

 

Jos Revontuli-Opistosta irtaudutaan ja kunta haluaa tarjota kuntalaisil-

le kurssi-ja harrastamismahdollisuuksia se kannattavimmin tulisi järjes-

tää vapaamuotoisesti osana kunnan vapaa-aika/hyvinvointipalvelu- 

toimintaa. Harkittavaksi jäisi millä virkayhdistelmällä tehtävä tulevina 

vuosina hoidettaisiin. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 122 §  PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA, JATKOKÄSITTELY 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti jatkaa nimikilpailua. Asiasta ilmoitetaan 

Enontekiön Sanomissa. Aikaisemmin annetut nimiehdotukset huomioidaan. 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa.  

 

 

Selostus: 

Uuden päiväkodin työnimenä on ollut Hetan päiväkoti. Sivistyslautakunnan 

tulee valita nimi, joka kuvaa parhaiten päiväkotia huomioon ottaen pai-

kallisuuden. Hetan päiväkoti on Käsivarren Lapin ensimmäinen päiväkoti. 

Päiväkoti sijaitsee kirkon ja koulun takana mäenpäällä mäntymetsässä, 

osoitteessa Ounastie. Sopulikujan vanhoja ryhmäperhepäivähoitokotien ni-

miä sellaisenaan ei siirretä uuteen päiväkotiin – Vilpertti, Vesseli ja 

Miessi.  

 

Päiväkodin nimestä järjestettiin nimikilpailu ja voittajanimen valitsee 

sivistyslautakunta. Voittaja-nimen keksijä palkitaan päiväkodin juhla-

avajaisissa. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 58 kpl. 

 

Nimiehdotukset erillisessä liitteessä. 

 

 

 

Päätöshistoria: 

 

Sivistysltk 114 § PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA 

 

Päätös: 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Uuden päiväkodin työnimenä on ollut Hetan päiväkoti. Sivistyslautakunnan 

tulee valita nimi, joka kuvaa parhaiten päiväkotia huomioon ottaen pai-

kallisuuden. Hetan päiväkoti on Käsivarren Lapin ensimmäinen päiväkoti. 

Päiväkoti sijaitsee kirkon ja koulun takana mäenpäällä mäntymetsässä, 

osoitteessa Ounastie. Sopulikujan vanhoja ryhmäperhepäivähoitokotien ni-

miä sellaisenaan ei siirretä uuteen päiväkotiin – Vilpertti, Vesseli ja 

Miessi.  

 

Päiväkodin nimestä järjestettiin nimikilpailu ja voittajanimen valitsee 

sivistyslautakunta. Voittaja-nimen keksijä palkitaan päiväkodin juhla-

avajaisissa 3.12.2015. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 58 kpl. 

Nimiehdotukset erillisessä liitteessä. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 123 § SAAMENKIELINEN OPETUS  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja velvoittaa rehtori-

sivistystoimenjohtajan aloittamaan asiasta neuvottelut ja suunnittelun 

Enontekiön saamenkielisten opettajien ja koulujen apulaisjohtajien kans-

sa. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että keskittämisellä turvataan kielenopetuk-

sen ja elvytyksen tarpeet ja tavoitteet ja äidinkieleltään saamenkielis-

ten oppilaiden oikeudet, vaikka sen jälkeen opetusta ei ns. lähiopetuk-

sena kaikilla kouluilla enää annettaisikaan. 

 

Selostus: 

Saamenkielisen opetuksen järjestämisessä on ollut joka vuosi vaikeuksia 

riittävän opettajaresurssin ja eri aineiden opetuksen osalta. Edellisenä 

lukuvuonna oli vaikea saada saamenkielisiä sijaisia eikä teknisen työn 

opetusta saameksi saatu järjestymään. Tänä lukuvuonna aiheutti kantelun 

saamenkielisen biologian opettajan puuttuminen ja oikaisuvaatimuksen 

lautakunnan päätös olla ottamatta epäpätevää sijaista Peltovuomaan. 

 

Tärkeätä on tulevina lukuvuosina selkeästi turvata saamenkielisen ope-

tuksen riittävyys eri aineissa, äidinkielisten saamelaisten oppilaiden 

oikeudet ja saamen kielen opetuksen lisääminen ja kehittäminen (aineope-

tus, kielikylpyluokka/kaksikielinen luokka jne.). 

 

Karesuvannon koululla on tällä hetkellä saamenkielisessä opetuksessa op-

pilaita 15 ja vapaaehtoista saamea opiskelee 4 oppilasta. 

 

Kilpisjärvellä on yksi oppilas saamenkielisessä opetuksessa ja vapaaeh-

toista saamea opiskelee 2 oppilasta. 

 

Peltovuomassa ei tällä hetkellä ole saamenkielistä opetusta, kun sijais-

ta ei saatu. Yksi oppilas siirtyi Hettaan saamenkieliseen opetukseen. 

Vapaaehtoisena saamen kieltä opiskelee 7 oppilasta. 

 

Hetan koulukeskuksessa saamenkielisessä opetuksessa on 9 oppilasta. Va-

paaehtoisena saamen kieltä opiskelee 20 oppilasta. Kielikylpymäisessä 

opetuksessa on 8 esikoululaista. 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 10.12.2015 12 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 124 §  KOULUTOIMEN HALLINNON TEHTÄVIENJAON TARKASTAMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta antaa rehtori-sivistystoimenjohtajalle tehtäväksi 

valmistella ja ajantasaistaa rehtori-sivistystoimenjohtajan, koulujen 

apulaisjohtajien ja lukion apulaisrehtorin tehtävien jako ja tuoda sen 

sitten sivistyslautakunnalle päätettäväksi. 

Koska Kilpisjärven koulu sijaitsee kaukana, tulee tehtävien jaon valmis-

telussa myös selvittää, tulisiko Kilpisjärven koulun yhteyteen perustaa 

koulujaosto tms., jonka tehtävät määriteltäisiin hallintosäännössä. 

Selostus: 

Talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä 23.9.2015 § 90 sivistyslauta-

kunta päätti, että tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muutokset rehto-

ri/apulaisrehtorin tehtäviin ja apulaisjohtajien lukumäärään koulujen 

pienenemisen ja uudistuksiin, mm. sähköisiin palveluihin siirtymisen  

vuoksi. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2016 ja 1.8.2016 lähtien. 

 

Enontekiön kunnassa tehtiin v. 2009 sivistystoimessa hallintovirkojen 

osalta uudistaminen, jossa perustettiin rehtori-sivistystoimenjohtajan 

virka ja Hetan peruskoulun ja sivukoulujen koulunjohtaja-nimikkeet muu-

tettiin apulaisjohtajiksi. Lukiossa oli ja tuli edelleen olemaan apu-

laisrehtori. 

Hetan peruskoulun ja lukion osalta apulaisjohtajalle ja apulaisrehtoril-

le päätettiin uudet tehtäväkuvat ja palkkausehdot. Sivukoulujen koulun-

johtajat nimettiin apulaisjohtajiksi, mutta palkkaus ja opetusvelvolli-

suuden huojennukset ja työtehtävät säilyivät ennallaan. 

Seitsemän vuoden jälkeen on aika tarkastella ja määritellä uudelleen 

virkatehtävien sisältö kokemusten ja kouluilla tapahtuneiden muutosten 

vuoksi.  

Rehtori- sivistystoimenjohtaja on ollut myös sivistysosaston päällikkö. 

Rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtäväalue on tätä kautta laajentunut 

käsittämään aikaisemmin jo olleiden nuoriso-liikuntatoimen, tukipalve-

luiden, aikuiskoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuritoimen ja työpajan li-

säksi myös varhaiskasvatuksen ylimmän hallinnon ja Hiihtomaan. Vastuulle 

on siirtynyt uutena n. 70 päivähoitoikäistä (yhteydenotot vanhemmilta) 

ja 25 henkilöstöön kuuluvaa. Sivistyslautakunnan listalla on joka koko-

uksessa useita varhaiskasvatusta koskevia pykäliä, joiden valmistelussa 

rehtori-sivistystoimenjohtaja on osastopäällikkönä mukana. 
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Viime vuosien aikana sivistystoimen hankkeiden määrä on kasvanut muuta-

masta yli kymmeneen. Hankkeet tuovat lisätyötä kaikille niissä toimivil-

le, vaikka koordinoinnista vastaakin pääosin hanketyöntekijä. Muille 

kuin rehtori-sivistystoimenjohtajalle, voidaan hankkeeseen käytetystä 

työajasta erikseen maksaa. 

Koulujen johtokuntien poistumiset siirsivät monet käytännön työt suoraan 

rehtori-sivistystoimenjohtajan ja sivistystoimen toimistosihteerin val-

misteluun ja sivistyslautakunnalle, joten tältä osin apulaisjohtajien 

työmäärä on pienempi aikaisempaan verrattuna. Apulaisjohtajien työn si-

sällöstä on poistunut mm. talousarvioon liittyvä työ, koska se hoidetaan 

keskitetysti rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtävänä, henkilöstöhallin-

to on myös pääosin siirtynyt rehtori-sivistystoimenjohtajalle eikä kou-

lun apulaisjohtajalla ole enää johtokunnalle laadittavia esityslistoja, 

pöytäkirjoja ja niiden toimeenpanoa.  

Koulukuljetukset hoidetaan suurelta osin keskitetysti Kehitys Oy:n ja 

koulutoimiston kautta, jolloin koulunjohtajien vastuu asiassa siirtynyt  

pääosin pois. 

Lukion apulaisrehtorille on siirretty kurssijärjestysten teko ja koulu-

keskuksen opettajarekisterien valmistelu. 

Kouluilla ei enää tarvitse tehdä toimintakertomuksia. Lyhyt työsuunni-

telma lukuvuoden alussa on ainoa hallinnollinen erillinen tehtävä. 

Sähköposti, Primus ja Wilma ovat helpottaneet käytännön hallinnointia 

päivittäisasioiden osalta sivukouluilla. Laskutusjärjestelmä on muuttu-

nut ja laskujen hyväksyntä on siirtynyt keskitetysti sivistystoimenjoh-

tajalle, kirjaus jäänyt sivukoulujen apulaisjohtajille. 

Koulujen oppilasmäärät ovat voimakkaasti pienentyneet erityisesti Kil-

pisjärven ja Peltovuoman koulujen kohdalla.  
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Sivistysltk 125 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 2015 

 

Päätös: 

Liikuntajärjestöiltä ei ole tullut hakemuksia. 

 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

- Kyläyhdistykset:  

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry 500 €  

(Leville tehtävän matkan matkakustannuksiin kiipeilyseinään tutustumista 

varten ja hyväksytään vuoden 2014 määrärahan siirto 500 € samaan tarkoi-

tukseen. Matkakustannusten jälkeen jäljelle jäävä määräraha voidaan 

käyttää kiipeilyseinän rakentamiskustannuksiin.) 

 

    yhteensä 500 € 

 

- Kuttasen kyläyhdistys 500€. 

 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti:  

 

Liikuntajärjestöt:  

Ehdotus annetaan kokouksessa, mikäli hakemuksia on saapunut määräaikaan 

31.11.2015 mennessä. 

 

Kyläyhdistykset:  

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry 500 €  

(Leville tehtävän matkan matkakustannuksiin kiipeilyseinään tutustumista 

varten ja hyväksytään vuoden 2014 määrärahan siirto 500 € samaan tarkoi-

tukseen. Matkakustannusten jälkeen jäljelle jäävä määräraha voidaan 

käyttää kiipeilyseinän rakentamiskustannuksiin.) 

 

    yhteensä 500 € 

 

Vapaa-aikatoimen sihteeri esittää, että jakamatta jäänyt 500,- annetaan 

Kuttasen kyläyhdistykselle frisbee-korien hankintaa varten. 

 

Selostus: 

Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien  

kyläyhdistysten haettavana on ollut 30.11.2015 mennessä liikuntatoimen 

kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja 

liikuntatilavuokriin yht. 1631,60 €(lautakunnan 18.6.2015 ensimmäisen  

jaon jälkeen). Jakamatta jäi 900,00 € kyläyhdistyksille ja liikuntajär-

jestöille 731,60 €. 

  

Liikuntajärjestöt: 

Hakemuksia ei ollut saapunut 27.11.2015 mennessä  

     

Kyläyhdistykset:  

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry yhteensä 1500 €  
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(Muutos pyyntö saatuun avustukseen 2014 500 €, kiipeilyseinän suunnitte-

lun ja toteuttamisen liikuntamatkaan Leville 1500 €) 
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Sivistysltk § 126 HIIHTOMAAN KAUSIKORTIT KAUDELLE 2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus: 

Hetta Hiihtomaan kaudelle 2016 annetaan kausiliput 6-18- vuotiaille 

koululaisille ja opiskelijoille puoleen hintaan (50%). 

Kausilippujen hinnaksi muodostuu näin 12 ikävuoteen saakka 50 € ja siitä 

ylöspäin 75 €. 

 

 

Selostus: 

Hetta Hiihtomaan kausilippuja on annettu vuosina 2012 ja 2013 kaikille  

6-18- vuotiaille koululaisille ja opiskelijoille. 

Kaudelle 2014 kausiliput annettiin vain halukkaille (n. 50 lunasti). 

Kaudella 2015 6-18- vuotiaat lunastivat kausiliput 50 % alennuksella ja  

seuraavat sisarukset 75 % alennuksella.   
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Sivistysltk 127 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

 

Sirpa-Liisa Korva: Kouluissa tulisi puhua monikulttuurisuudesta pojille 

ja tytöille. Kulttuurien eroavaisuuksista tulee kertoa mm. tapakäyttäy-

tymiseen liittyen.  
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Sivistysltk 128 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

- Koulujen työsuunnitelmat annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi 

(liitteet 4-7). 

- Tiina Kallionlähteen selvitys asumistilanteesta (liite 8, ei julki-

nen). 

- Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. – 31.10.2015 (liite 9). 

- Revontuli-Opiston jaoston pöytäkirja 20.10.2015 (nähtävillä kokouk-

sessa). 

- Suomenkielisen lastentarhanopettajan virkaan valittu perui viran 

vastaanottamisen ja tulonsa Enontekiölle. 
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Sivistysltk § 129 EI-JULKINEN, KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TARVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistysltk 130 § YHDYSLUOKAN JAKAMINEN/HETAN KOULUKESKUS  EI JULKINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistysltk 131 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 
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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 119, 123, 124, 126, 127 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  118, 121, 122, 125, 128, 129, 130, 131 

 

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 118, 121, 122, 125, 128, 129, 130, 131 

 

 

 

 

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. 

 

  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 10.12.2015 21 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

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: 120   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

