
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 14.6.2016 klo 15 – 18.15 

   

 

Kokouspaikka Luontokeskus 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva poistui kokouksesta klo 17.47 

  Unto Kultima poistui kokouksesta klo 17.10 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

 

  

   

Muut saapuvilla olleet   

Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

Heikki Järvistö  vapaa-aikatoimensihteeri 

Sari Lehtinen  vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo  vastaava emäntä 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Berit-Ellen Juuso  § 63 aikana klo 16 – 16.20 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja, § 61 aikana klo 

15 – 15.40 

Kalevi Keskitalo rakennustarkastaja klo 16.30 –     

16.45 § 62 aikana 

   

   

 

Asiat   61 § - 85 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Hannu Kultima  Taru Mäkitalo 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 23.6.2016 

nähtävänä    
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ASIALISTA 

 

61 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

62 § VALTUUSTOALOITE PELTOVUOMAN YLÄLUOKKIEN SIIRRON 

LOPETTAMISESTA/TUOMAS KESKITALO 

63 § VALTUUSTOALOITE PELTOVUOMAN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMINEN KOULUN 

TILOHIN ON LOPETETTAVA/TUOMAS KESKITALO 

64 § LUKION UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

65 § SAAMENKIELISEN UUDEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 

HYVÄKSYMINEN 

66 § ALOITE PÄIVÄHOITOMAKSUJEN LASKUTUSPERUSTEIDEN TASA- 

   ARVOISTAMISEKSI 

67 § TA-OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2016  

68 § KULTTUURI- JA KIELIPESÄTOIMINTA 

69 § SAAMENKIELISEN LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA AJALLE 

1.8.2016 – 31.7.2017,SIJOITUSPAIKKANA KARESUVANNON KOULU  

70 § SAAMENKIELISEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN VALINTA, SIJOITUSPAIKKA      

KARESUVANNON KOULU, AJALLE 8.8.2016 – 3.6.2017 

71 § SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN     

PÄIVÄKOTI RIEKOSSA 1.8.2016 ALKAEN 

72 § LASTENTARHANOPETTAJAN SIJAISUUS AJALLE 1.8.2016 – 31.5.2017 

PÄIVÄKOTI RIEKOSSA 

73 § SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN PÄIVÄKOTI 

RIEKOSSA 1.8.2016 ALKAEN 

74 § KIELIKYLPYALOITE JA KIELIKYLPYHANKE 

75 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2016 

76 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO 2016 

77 § HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT; LUKIO, PELTOVUOMAN KOULU, 

KILPISJÄRVEN KOULU 

78 § VARHAISKASVATUSLAKIMUUTOKSET 1.8.2016; LAPSEN OIKEUS 

VARHAISKASVATUKSEEN 20H/VKO 

79 § VARHAISKASVATUSLAKIMUUTOKSET 1.8.2016; HENKILÖSTÖN SUHDELUVUN 

MUUTOKSET 

80 § LASTEN HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 

81 § KOHA-KIRJASTOJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN JA KOHA OY:N 

LIITTYMINEN 

82 § IRTISANOUTUMINEN/IRENE SALONEN 

83 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

84 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

85 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 61 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Taru Mäkitalon. 

 

Esityslista ja kahden valtuustoaloitteen käsittely kiireellisinä hyväk-

syttiin kokouksen työjärjestykseksi. Aloitepykälät käsitellään kokouksen 

aluksi ja ne tarkastetaan kokouksessa. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 23.6.2016. 

 

Kokouksen alussa tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli Kilpisjärven mo-

nitoimitalon rakennushankkeen tilannetta ja etenemistä. Rakennustyöt 

aloitetaan elokuun alussa 2016 ja se valmistuu syksyksi 2017. Rakennus-

hanke on myönnetyn määrärahan mukainen. 

 

Vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistö esitteli Luontokeskuksen yhtey-

dessä olevia vapaa-aikatoimeen kuuluvia toimintoja. Työpajan osalta 

Luontokeskuksessa toimii Cafe-Pulmunen ja elokuvatoiminta, jota työpaja 

Metsähallituksen kanssa pyörittää. Atk-työpaja loppui toukokuun lopussa. 

Luontokeskuksen vieressä oleva Hetta-Hiihtomaa kuuluu työpajatoimintaan 

työllistämistoiminnan kautta. Ohjaaja Tanja Elsanen suorittaa oppisopi-

muksella työvalmentajan erikoisammattitutkintoa. Sami Virkkunen valmis-

tui oppisopimuksella liikuntapaikkojen hoitajaksi. 

 

 

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 23.6.2016. 

 

Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustuu Luontokeskuksessa olevaan 

työpajatoimintaan ja Hiihtomaa-asioihin ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä 

esittelee Kilpisjärven monitoimitalon rakentamistilannetta. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistyltk 62  VALTUUSTOALOITE PELTOVUOMAN YLÄLUOKKIEN SIIRRON 

LOPETTAMISESTA/TUOMAS KESKITALO 

 

Päätös: 

Kokouksen alussa sivistyslautakunta päätti ottaa aloitteen käsittelyyn 

kiireellisenä. 

 

Pykälän aluksi rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo kävi kokouksessa ker-

tomassa koulurakennuksen kuntokartoituksesta. 

 

Keskustelun jälkeen rehtori-sivistystoimenjohtaja teki ehdotuksen, että 

sivistyslautakunta ei muuta kunnanvaltuuston 14.12.2015 (§ 38) tekemää 

päätöstä ja 3.- 6.-luokkalaiset siirtyvät Hetan koulukeskukseen aikai-

semman päätöksen mukaisesti. Nyt on jo kesäkuu ja kuluneen kevätlukukau-

den aikana oppilaat, huoltajat ja koulun henkilöstö valmisteltiin tule-

vaan muutokseen ja kaikki käytännön järjestelyt uutta lukuvuotta varten 

asian johdosta on jo tehty. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo teki ehdotuksen, että valtuustoaloite hyväksy-

tään ja Peltovuoman koulu jatkaa entisellään (luokat 0. -6.), koska asi-

asta ei ole hänen mielestään tehty tarkkoja laskelmia eikä taloudelliset 

säästöt ole merkittäviä. Saila Kuukasjärvi kannatti Satu-Marja Eira-

Keskitalon ehdotusta. 

 

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

päätettiin järjestää äänestys. Esittelijän ehdotus on JAA ja Satu-Marja 

Eira-Keskitalon ehdotus EI. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Sirpa-Liisa Korva, Un-

to Kultima, Taru Mäkitalo) ja 3 EI-ääntä ( Satu-Marja Eira-Keskitalo, 

Saila Kuukasjärvi, Hannu Kultima). 

 

Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi asian, joten si-

vistyslautakunnan päätökseksi tuli, että se esittää kunnanhallitukselle 

ja edelleen –valtuustolle valtuustoaloitteen hyväksymistä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Unto Kultima jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää otetaanko valtuustoaloite kiireellisenä kä-

sittelyyn. 

 

Selostus: 

Koulutoimistoon tuli 13.6.2016 Enontekiön kunnanhallituksen § 152 

(8.6.2016), jossa kunnanhallitus päätti toimittaa Tuomas Keskitalon 

aloitteen ”Valtuustoaloite Peltovuoman yläluokkien siirron lopettamises-

ta” sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
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Tuomas Keskitalo on tehnyt valtuustossa 18.5.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen: ”Peltovuoman koulun yläluokkien siirto lopetetaan ja palka-

taan opettaja Irene Salosen tilalle.” 

 

Koulut alkavat ti 9.8.2016 ja tällä hetkellä koulutoimen järjestäminen 

on suunniteltu valtuuston päätöksen mukaisesti: 3. -6.-luokat käyvät 

koulua Hetan yhtenäisessä peruskoulussa ja luokat 0. – 2. Peltovuoman 

koululla. Eläkkeelle jääneen opettajan virkaa ei ole täytetty. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk § 63 VALTUUSTOALOITE PELTOVUOMAN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMINEN 

KOULUN TILOHIN ON LOPETETTAVA/TUOMAS KESKITALO 

 

Päätös: 

Kokouksen alussa sivistyslautakunta päätti ottaa aloitteen käsittelyyn 

kiireellisenä. 

 

Keskustelun jälkeen vs. varhaiskasvatusohjaaja teki ehdotuksen, että 

valtuustoaloitetta ei hyväksytä, vaan toiminnan järjestämistä jatketaan 

valtuuston päätöksen 14.12.2015(§ 38)mukaisesti. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että päivähoito säilyy entisessä pai-

kassaan aloitteen mukaisesti. Saila Kuukasjärvi kannatti ehdotusta. 

 

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

päätettiin järjestää äänestys. Esittelijän ehdotus on JAA ja Satu-Marja 

Eira-Keskitalon ehdotus EI. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Sirpa-Liisa Korva, Un-

to Kultima, Taru Mäkitalo) ja 3 EI-ääntä ( Satu-Marja Eira-Keskitalo, 

Saila Kuukasjärvi, Hannu Kultima). 

 

Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi asian, joten si-

vistyslautakunnan päätökseksi tuli, että se esittää kunnanhallitukselle 

ja edelleen –valtuustolle valtuustoaloitteen hyväksymistä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Unto Kultima jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta päättää otetaanko valtuustoaloite kiireellisenä kä-

sittelyyn. 

 

Selostus: 

Koulutoimistoon tuli 13.6.2016 Enontekiön kunnanhallituksen § 154 

(8.6.2016), jossa kunnanhallitus päätti toimittaa Tuomas Keskitalon 

aloitteen ”Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun 

tiloihin on lopetettava”. 

 

Tuomas Keskitalo on tehnyt valtuustossa 18.5.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen: ”Valtuustoaloite Peltovuoman päivähoidon siirtäminen koulun 

tiloihin on lopetettava”. 
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Sivistysltk 64 §  LUKION UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Enontekiön erälukion opetussuunnitelman 

liitteen mukaisesti https://drive.google.com/open?id=0B_403_i-

JmymSm1Kd0ZmNThHeVk. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloitta-

villa opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka 

kerrallaan. 

 

Selostus: 

Opetushallitus käynnisti nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa 

tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja 

tuntijaosta. Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelman perusteet 

niin, että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 

viimeistään 1.8.2016. 

 

Opetushallitus on päättänyt 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perus-

teista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuun-

nitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan 

käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyt-

töönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

 

Enontekiön erälukiossa opetussuunnitelmauudistusta on suunnitellut, 

koordinoinut ja vetänyt lehtori Mia Kuisma.  

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen lähtökohtana ovat 

nykyiset perusteet, joita kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuuden 

osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Lukion opetussuun-

nitelman perusteita on päivitetty seuraavien tavoitteiden suuntaisesti: 

Laaja-alainen yleissivistys lukiokoulutuksessa 

 Lukiokoulutuksen yleissivistävän opetus- ja kasvatustehtävän tuke-

minen 

 Oppiaineiden tieteenaloihin ja niiden yhteyksiin perustuvan yleis-

sivistyksen rakentaminen 

 Laaja-alaista osaamista kehittävän opiskelun vahvistaminen 

 Kestävän elämäntavan, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalai-

sen valmiuksien tukeminen 

Pedagogiikka ja oppiminen lukiossa 

 Lukion pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan avautumisen tuke-

minen 

 Monipuolisten opiskeluympäristöjen ja opetusteknologian käytön tu-

keminen 

https://drive.google.com/open?id=0B_403_i-JmymSm1Kd0ZmNThHeVk
https://drive.google.com/open?id=0B_403_i-JmymSm1Kd0ZmNThHeVk
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 Opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen edistäminen 

 Opiskelijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien ja työelämätie-

touden kehittäminen 

Lukion toimintakulttuuri 

 Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin edistäminen 

 Yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja monipuolisen yhteistyön 

vahvistaminen 

Lukion opiskelijan ohjaus ja tuki 

 Opiskelijan tukeminen lukio-opinnoissa hänen kehittymistarpeidensa 

mukaan 

 Opiskelijan ohjauksen vahvistaminen ja yhteisöllisen ohjausvastuun 

korostaminen 

Lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö 

 Selkeän perustan antaminen paikalliselle lukiokoulutuksen opetus-

suunnitelmatyölle 

 Sähköisen opetussuunnitelmatyökalun tuottaminen koulutuksen järjes-

täjien ja lukioiden käyttöön 
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Sivistysltk 65 § SAAMENKIELISEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

 

Päätös: 

Pykälän aluksi lehtori Berit-Ellen Juuso esitteli Skype-yhteyden kautta 

saamenkielisen opetussuunnitelman sisältöä. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi saamenkielisen perusopetuksen opetussuunni-

telman 

https://onedrive.live.com/redir?resid=96D37DF4B4483178!119&authkey=!AGPy

eM3JS5yB_po&ithint=file%2cdocx. 

 

Opetussuunnitelma astuu voimaan luokkien 0 -6 osalta 1.8.2016 ja vuosi-

luokkien 7 – 9 osalta porrastetusti vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Lehtori Berit-Ellen Juuso esittelee kokouksessa etänä uutta saamenkie-

listä opetussuunnitelmaa. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy saamenkielisen perusopetuksen opetussuunni-

telman 

https://onedrive.live.com/redir?resid=96D37DF4B4483178!119&authkey=!AGPy

eM3JS5yB_po&ithint=file%2cdocx. 

 

Opetussuunnitelma astuu voimaan luokkien 0 -6 osalta 1.8.2016 ja vuosi-

luokkien 7 – 9 osalta porrastetusti vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana. 

 

Selostus: 

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma 

otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 

alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin 

asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 

annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuun-

nitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman 

käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. 

 

Enontekiöllä perusopetuksen ops-uudistamistyötä on tehty aluksi yhdessä 

saamelaisalueen kuntien kanssa ja sitten kuntakohtaisesti omien työryh-

mien kautta. Enontekiöllä suomenkielisen opetussuunnitelmatyön kokonai-

suudesta ja käytännön organisoinnista on vastannut työryhmä, jota on ve-

tänyt Hetan yhtenäisen peruskoulun apulaisjohtaja Riitta Peltovuoma. 

Ryhmän muut jäsenet ovat olleet Annukka Näkkälä, Sirpa Keskitalo ja Eija 

Aikio. Kaikki opettajat ovat osallistuneet vähintään oman aineensa ops-

työhön. Henkilökunta on osallistunut moniin opetussuunnitelmatyön val-

misteluun liittyviin koulutuksiin ja yhteisiin seminaareihin Sodankyläs-

sä, Hetassa, Torniossa ja Rovaniemellä. 

 

Saamenkieliset opettajat ovat yhteistyössä toisten saamelaisalueen kun-

tien edustajien kanssa valmistelleet lisäksi valtakunnallisten perustei-

https://onedrive.live.com/redir?resid=96D37DF4B4483178!119&authkey=!AGPyeM3JS5yB_po&ithint=file%2cdocx
https://onedrive.live.com/redir?resid=96D37DF4B4483178!119&authkey=!AGPyeM3JS5yB_po&ithint=file%2cdocx
https://onedrive.live.com/redir?resid=96D37DF4B4483178!119&authkey=!AGPyeM3JS5yB_po&ithint=file%2cdocx
https://onedrive.live.com/redir?resid=96D37DF4B4483178!119&authkey=!AGPyeM3JS5yB_po&ithint=file%2cdocx
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den pohjalta erillisen saamenkielisen opetussuunnitelman. Opetussuunni-

telmatyössä ovat olleet Enontekiön kunnasta mukana Berit-Ellen Juuso, 

Maarit Magga, Elna Magga, Ulla Magga, Sinikka Labba ja Taina Syväjärvi. 
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Sivistysltk 66 §  ALOITE PÄIVÄHOITOMAKSUJEN LASKUTUSPERUSTEIDEN TASA-

ARVOISTAMISEKSI   

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta päättää, että esiopetusikäisten maksuihin (kuukausi-

maksu) tehdään muutos alla esitetyn mukaisesti.  

 

 

Esiopetus: 

 

Kokopäivähoito 

 

80% yli 9 tuntia/pv (esiopetus + yli 5 tuntia varhaiskasvatusta) 

 

Osapäivähoito 

 

60 % 7-9 tuntia/pv (esiopetus + 3-5 tuntia varhaiskasvatusta) 

 

40 % enintään 7 tuntia/pv (esiopetus + enintään 3 tuntia varhaiskasva-

tusta) 

20% enintään 1 tunti/pv (esiopetus + 1 tunti varhaiskasvatusta) 

 

 

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuslaissa 1.8.2016 voimaan 

tulevassa oikeus enintään 20 tuntia viikossa 

järjestettävään varhaiskasvatukseen, laskutetaan 60% mukaisesti. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnanlle on saapunut seuraava kirje: 

 

”20.4.2016 

 

Varhaiskasvatusohjaaja Sari Lehtiselle 

Sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassille 

Sivistyslautakunnalle 

 

Asia 

Enontekiön kunnassa on käytössä epätasa-arvoinen päivähoidon 

laskutusmalli. Kokopäivähoidon laskutus tulisi olla porrastet-

tu, ei nykyisen kaltainen tasalaskutussysteemi, jossa laskute-

taan sama summa kaikista 6-10 tunnin hoitopäivistä (ks. lii-

te). Lisäksi esiopetuksessa olevan lapsen päivähoitomaksu on 

kohtuuttoman suuri. Eskarilaisen hoitomaksu esimerkiksi enin-

tään 5 tunnin hoitopäivästä on Enontekiöllä 60 %, Helsingissä 

20 % maksimisummasta. 
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Muutosehdotus 

Ehdotan, että Enontekiön kunnassa tarkistetaan päivähoidon 

laskutusperusteita tasa-arvoisemmiksi. Mallina voidaan käyttää 

esimerkiksi Helsingin kaupungin päivähoitomaksuja (liite). 

 

 

Hetassa 20.4.2016 

 

 

Annukka Näkkälä” 
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Sivistysltk 67 § TA-OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus: 

Annetaan tiedoksi ja toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Tilanne 1.1.-30.4.2016:  

 

- toimintatuottojen osalta toteutuma 44,6 %, tuloarvio 844.070 
€, toteutunut 376.848 €,  

- toimintakulujen osalta toteutuma 30,8 %, menoarvio 5.790.080 
€, toteutunut 1.780.982 €. 

 

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet BSC-korttien mukaisesti. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että talousarvio on pääosin toteutunut talo-

usarvio- suunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena tuli vuodenvaihteessa to-

teutettu uusi ryhmäjako kevätlukukauden ajaksi (1.- 2.-luokat erilleen) 

muuttuneen oppilastilanteen vuoksi. Täyttämättä jätetyn kirjastonhoita-

ja-kulttuuritoimenhoitajan viran osalta saadaan osin katettua lisäänty-

neet palkkauskulut.  

 

Yllättävänä lisämenona tarkastelujakson aikana on alkutalvesta tullut 

kirjaston vesivahingosta aiheutuneet kulut, joista osa ehkä jää vakuu-

tuskorvauksen ulkopuolelle.  

 

 

Selostus: 

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohta 3:  

 

Hallintokuntien tulee noudattaa valtuuston hyväksymää talousarviota toi-

minnassaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto talo-

usarviovuoden aikana. Talousarvion toteutumisen valvonnasta vastaavat 

ensisijaisesti vastuuviranhaltijat, 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 tehtäväalueita 

ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita määrärahojen käytön osalta. Koko 

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 
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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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Sivistysltk 68 §  KULTTUURI- JA KIELIPESÄTOIMINTA 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti, että kielipesäasian kä-

sittelyyn palataan talousarvion 2017 valmistelun yhteydessä, koska ky-

seessä ei ole lakisääteinen toiminta ja toteuttaminen olisi varhaiskas-

vatuspalvelutarjonnan laajentamista, johon tarvitaan kunnanhallituksen 

ja –valtuuston linjaus ja lisämäärärahoja. Saamelaiskäräjien avustus tu-

lee kalenterivuosi kerrallaan, mikä aiheuttaa epävarmuutta toiminnan 

jatkuvuuden osalta. Lisäksi osa kyselyyn vastanneista vanhemmista ei ole 

vielä tässä vaiheessa riittävän sitoutuneita kielipesätoimintaan. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että kunta on viime vuonna tehnyt suuren ta-

loudellisen panostuksen Enontekiön kunnan varhaiskasvatuspalveluiden, 

niin suomen- kuin saamenkielisten, parantamiseen uuden päiväkodin raken-

tamisen myötä. Päiväkodissa ei ole tiloja kielipesätoiminnalle ja sille 

jouduttaisiin järjestämään tilat vuokra-asunnosta. Myös kelpoisen henki-

löstön saamisessa on ongelmia jo nykyisissä saamenkielisissä varhaiskas-

vatuksen toimipisteissä. 

 

Sivistyslautakunta päätti, että päiväkoti Riekossa pyritään järjestämään 

saamen- ja englanninkielistä iltakerhotoimintaa ensi syksystä alkaen. 

 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Saamelaiskäräjien kielipesäohjaaja Heli Aikio on antanut kielipesätoi-

mintaan liittyen seuraavan selvityksen: 

”Saamelaisten kielipesätoimintaa on vuosina 2002-2008 rahoitettu saamen-

kielisten sote-palvelujen turvaamiseksi tarkoitetulla avustuksella. Saa-

melaiskäräjät ja saamelaisalueen kunnat (Enontekiön kunta mukaan luettu-

na) hakivat OKM:sta erillisrahoitusta saamelaisten kielikerho- ja kieli-

pesätoimintaan vuodelle 2009. Siitä lähtien on vuosittain pidetty rahoi-

tusneuvottelu ministeriön, Saamelaiskäräjien, saamelaisalueen kuntien ja 

toimintaa järjestävien järjestöjen kanssa. Enontekiön kunta on ollut ha-

lukas järjestämään saamelaislapsille kieltä elvyttävää toimintaa. Tällä 

rahoituksella rahoitettua kielikerhotoimintaa oli Enontekiöllä viimeksi 

2013. Kerhotoiminnan rahoitus loppui, koska kielipesäavustuksella ei 

voitu enää rahoittaa kerhotoimintaa vaan se olisi pitänyt muuttaa kieli-

pesätoiminnaksi ja siihen ei ollut Enontekiöllä silloin tarvetta. Saame-

laiskäräjien ja Enontekiön kunnan neuvotteluissa marraskuussa 2015, kun-

ta esitti Saamelaiskäräjille, että kielipesätoiminnan tarve kartoitet-

taisiin uudelleen ja kielipesätoiminta aloitettaisiin.  Ja nyt ollaan 

siinä tilanteessa.  
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Taustalla on se, että saamelaisten kotiseutualueen kunnilla on erityinen 

vastuu saamenkielisten palvelujen järjestämisessä saamen kielilain näkö-

kulmasta. Lisäksi kielipesätoiminnalla toteutetaan perustuslainsäännöstä 

saamelaisten oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään, siis oppia 

oma kielensä. Suomen hallitus on tehnyt periaatepäätöksen (Vn periaate-

päätös 3.7.2014) saamen kielten elvyttämisohjelman toimenpiteiden täy-

täntöönpanosta,jossa yhtenä painopistealueena on kielipesätoiminta saa-

melaislapsille, jotka eivät osaa saamen kieltä tai joille kieli ei siir-

ry kotona. 

Saamelaiskäräjät neuvottelee vuosittain saamelaisalueen kuntien ja OKM:n 

kanssa kielipesätoiminnan järjestämisestä ja siihen liittyvästä rahoi-

tustarpeesta.   

Saamelaiskäräjien hallitus on 8.6.2015 hyväksynyt ”Saamelaisen kulttuu-

ri- ja kielipesätoiminnan rahoitusperusteet”.   

Rahoitusperusteista (s. 5): ” Saamelaisten kielelliset perusoikeudet 

toimeenpannaan saamen kielilailla. Saamen kielilain soveltamisen ydin-

alue on saamelaisten kotiseutualue, mutta kielelliset perusoikeudet ovat 

voimassa koko maassa. Saamelaisten kotiseutualueen kunnilla on erityinen 

velvollisuus huolehtia julkisten palveluiden saatavuudesta saamen kie-

lellä. Kielelliset perusoikeudet ovat yksilön oikeuksia. Saamenkielisen 

päivähoidon saaminen päivähoitopaikassa tai kielipesässä on saamelais-

lapsen yksilöllinen oikeus. -- Saamelaisten kielellisten ja kulttuuris-

ten oikeuksien turvaaminen on yhteiskunnan vastuulla, perustuslain 22 § 

velvoittaa julkista valtaa turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutu-

misen. Julkisella vallalla tarkoitetaan myös kuntia. Lasten päivähoidon 

järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja kuntien tulee järjestää 

toiminnot sellaiseksi, että saamenkielinen päivähoitoa tai hoitoa saa-

menkielisessä kielipesässä ovat saatavilla niitä tarvitseville saamelai-

sille.”.  

Edelleen rahoitusperusteiden sivulla 6 sanotaan: ”Saamelaisten kotiseu-

tualueella vaatimus saamenkielisen päivähoidon järjestämisestä on ehdo-

ton ja koskee koko päivähoidon toimintaa. Muualla asia voidaan järjestää 

tarpeen edellyttämällä tavalla. Tämä koskee myös kieltä lainkaan osaa-

mattomia lapsia, jolloin lähtökohtana on vain saamelaisuus, ja sitä 

kautta kielen elvyttäminen.” 

Varhaiskasvatuslaki (10 §) sanoo: ”Kunta voi järjestää lasten päivähoi-

don alaan kuuluvat tehtävät: 1) hoitamalla toiminnan itse; 2) sopimuksin 

yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 3) olemalla jäsenenä toi-

mintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 4) hankkimalla palveluja valtiolta, 

toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityi-

seltä palvelujen tuottajalta; 5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen 

palvelusetelin. -- Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuot-

tajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
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palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalli-

selta toiminnalta.” 

Opetus-ja kulttuuriministeriö myöntää kyseiseen tarkoitukseen valtion-

avustusta Saamelaiskäräjien hakemuksesta. 

Rahoitusperusteet s. 3: ”Valtion talousarviossa on vuodesta 2011 lähtien 

osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta erillinen valtion-

avustus saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa varten.” 

Edelleen rahoitusperusteet s. 9: ”Valtionavustuksista säädetään valtion-

avustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen 

perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön val-

vontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin.” 

Ja vielä perusteista s. 10: ”Kielipesätoimintaa ei rahoiteta 100 % ilman 

erityisen painavaa perustetta. Kunta osallistuu toimintojen rahoittami-

seen myös omalla prosenttiosuudellaan. Valtionavustuksen osuus on 85 % 

ja kuntien rahoitusosuus on 15 %. Avustus maksetaan todellisten kulujen 

mukaan, vähennettynä tulot sekä kuntien oma prosentuaalinen maksuosuus.” 

Maksatuksesta kerrotaan rahoitusperusteissa sivulle 13: ”Opetus- ja 

kulttuuriministeriö maksaa avustuksen Saamelaiskäräjille yhdessä erässä. 

Avustus maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle tilille kahdessa eräs-

sä, heti avustuksen saavuttua Saamelaiskäräjille helmi-maaliskuussa ja 

toinen erä kesä-heinäkuussa avustuksen saajan lähettämää laskua vas-

taan.” 

Valtio siis maksaa avustuksen Saamelaiskäräjille, joka edelleen jakaa 

avustukset toimijakohtaisesti rahoitushakemusten perusteella. Saamelais-

käräjät valvoo, että rahoitus käytetään hakemuksen mukaisesti. Myös sel-

vitys määrärahan käytöstä tehdään käräjille. 

Kielipesätoiminnassa sovelletaan samaa mitoitusta kuin yleensä päivähoi-

dossa. 

Kielipesätoiminta on yleisimmin järjestetty ryhmäperhepäivähoitona, jol-

loin työntekijöitä on ollut kaksi ja lapsia hoitajia vastaava määrä eli 

8 + 2.  

Rahoitus määräytyy hakemuksessa esitetyn tarpeen mukaisesti. 

Mikäli henkilöstöä ja lapsia on enemmän, silloin toiminnan järjestäjä 

maksaa ylimääräiset kulut (Tämä on sanottu myös rahoitusperusteissa si-

vulla 10). Valintakriteereistä tärkein on lapsen tausta ja sen lisäksi 

hoidon tarve, jonka pitää olla vähintään 25 t/vko, mutta mielellään ko-

kopäiväinen, jotta kieli pääsee kehittymään. Lisäksi vanhempien on si-

touduttava kielen elvytykseen eli lyhytaikaiset hoitosuhteet eivät ole 

mahdollisia (ks. rahoitusperusteen sivut 7-8). Ne lapset, jotka eivät 
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mahdu kielipesään, jäävät jonottamaan paikkaa, mikäli täyttävät kritee-

ristön.” 

Enontekiölläkin tehtiin saamelaiskäräjien toimesta kysely, jolla kartoi-

tettiin kuntalaisten halukkuutta laittaa varhaiskasvatusikäinen lapsi 

pohjoissaamenkieliseen kielikylpyyn. 

Vastauksia tuli 5 perheeltä. Kielipesän valitsi 10 lasta, joista oli Ka-

resuvannosta ja 8 Hetasta. Jälkikäteen tuli tieto, että Peltovuomasta 

olisi yksi perhe kiinnostunut asiasta. Lasten ikä vaihtelee 0 – 6-

vuotiaisiin. Hoitopäivien pituus vaihteli 1pv/ - 5pv/vko. Lisäksi hoito-

tunnit vaihtelivat 2 – 9h/pv. 

Saamelaiskäräjät on myöntänyt Enontekiön kunnalle kielipesätoimintaan 

tälle vuodelle 2016 49.000,-. Määräraha on tarkoitettu henkilökunnan 

palkkoihin. Kunnan maksuosuudeksi avustuksen jälkeen jää noin 15 % ku-

luista. Lisäksi kunnan tulee järjestää toiminnalle sopivat tilat ja ka-

lustus ja muut tarvikkeet kuten yleensäkin ryhmäperhepäiväkodeissa. 

Kielipesään tulevien lasten valintaa koskevat saamelaiskäräjien mukaan 

tietyt kriteerit. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa ja saamen kieli on 

alkuperäiskansan kieli. Lähtökohtana saamenkieliseen kielipesään ottami-

selle tulee olla lapsen saamelaisuus siten, että saamenkieliseen kieli-

pesään pääsyn pääkriteerinä on saamelaisuus. Muut kriteerit voivat olla 

täydentäviä, mutta eivät voi itsenäisinä kriteereinä ohittaa etnistä 

saamelaisuutta. Kysymys on saamelaiskulttuurin ja saamen kielen edistä-

miseen ja tukemiseen tarkoitetusta valtionavustuksesta. Valinnassa tulee 

huomioitavaksi toisaalta lapsen hoitotarve, perheiden tilanne sekä si-

toutuminen kielen elvyttämiseen ja toisaalta taas saamelaislasten perus-

oikeudet. 

Kielipesän järjestämiseen Enontekiön kunnassa liittyy seuraavat haas-

teet: 

- kunnan omarahoitusosuus 

- toimintaan sopivat tilat 

- kelpoisen saamenkielisen henkilöstön rekrytointi 

- kaikkien päivähoitoryhmien pieni koko jo nykyiselläkin 2-kielisellä 

järjestelmällä 

- palvelun tarjoaminen kolmella eri kylällä 
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Sivistysltk 69 §  SAAMENKIELISEN LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA 

AJALLE 1.8.2016 – 31.7.2017,SIJOITUSPAIKKANA KARESUVANNON KOULU  

 

 

Päätös: 

Sari Niemelä perui 14.6.2016 hakemuksensa kirjallisena sähköpostin väli-

tyksellä. 

 

Sivistyslautakunta valitsi saamenkielisen luokanopettajan määräaikaiseen 

tehtävään ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 Siiri Juuson. Määräaikaisuuden pe-

ruste on virkavapausaika. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304033. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen luokanopettajan määräaikai-

seen tehtävään ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 KM, luokanopettaja Sari Nie-

melän. Määräaikaisuuden peruste on virkavapausaika. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan, hitu 40304030. 

 

 

Koska Sari Niemelä on ollut kunnan palveluksessa kevään 2016, ei hänen 

tarvitse toimittaa lasten kanssa työskentelyssä vaadittavaa rikosrekis-

teriotetta. 

 

Selostus: 

Luokanopettaja Ulla Magga on siirretty sivistyslautakunnan päätöksellä 

11.5.2016 § 45 Hetan koulukeskukseen tuntiopettajaksi ensi lukuvuodeksi. 

 

Avoimeksi tullut paikka on ollut haettavana TE-toimiston sivuilla. Haku-

aika päättyi 6.6.2016. 

 

Hakuaikaan mennessä hakemuksia tuli kaksi, Siiri Juuso ja Sari Niemelä. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 70 §  SAAMENKIELISEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN PALKKAAMINEN 

(sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) AJALLE 8.8.2016 – 3.6.2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee saamenkielisen koulunkäynninohjaajan tehtä-

vään (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu) ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017 

Elli-Kaarina Saaren, koska hänellä on laajemmat opinnot (keskiasteen 

tutkinto ja jatko-opintoja). 

 

Palkkaus KVTES:n mukaan. Määräaikaisuuden peruste on oppilastilanteen ja 

tarpeen muutokset. 

 

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettä Laki lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edel-

lyttämä rikosrekisteriote. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 11.5.2016 § 47, että Karesuvan-

non koululle palkataan saamenkielinen koulunkäynninohjaaja eikä saamen-

kielistä tuntiopettajaa. 

 

Tehtävä on ollut haettavana TE-toimiston sivuilla. Hakuajan päättymiseen 

6.6.2016, mennessä hakemuksia tuli kaksi, Elli-Kaarina Saari ja Maria-

Liisa Valkeapää. Kummallakaan hakijoista ei ole koulunkäynninohjaajan 

tai vastaavan tutkintoa. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 71 § SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

PÄIVÄKOTI RIEKOSSA 1.8.2016 ALKAEN TOISTAISEKSI 

 

Päätös: 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus: 

Saamenkielisen lastentarhanopettajan toimeen toistaiseksi päiväkoti Rie-

kossa 1.8.2016 alkaen valitaan lastentarhanopettaja Sari Niemelä. Varal-

le valitaan Tiia Saatio. 

 

Sivistyslautakunta valitsi Päiväkoti Riekon saamenkieliseen lastentar-

hanopettajan toimeen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi lastentarhanopettaja 

Sari Niemelän. Sari Niemelällä on toimeen vaadittava koulutus ja hän on 

työskennellyt Päiväkoti Riekossa kevään 2016. Varalle valittiin Tiia 

Saatio. 

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  

 

Ehdotus (vs.varhaiskasvatusohjaaja): 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa Karesuvannon saamenkielisen luokan-

opettajan viransijaisuuden ratkettua. 

 

Selostus: 

 

Saamenkielinen lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana MOL:in 

sivuilla. Toimi täytetään toistaiseksi 1.8.2016 alkaen. Kelpoisuusvaati-

muksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai 

sosiaali – ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi AMK), johon tulee 

sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op. 

 

Saamenkielisen lastentarhanopettajan erityisvaatimuksena on äidinkielen 

omainen saamen kielen taito ja hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus. 

 

Hakuaika päättyi 6.6.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 3. Yksi hakemus saapui myöhässä. Yhdellä hakijoista on teh-

tävään soveltuva muodollinen pätevyys. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 72§ LASTENTARHANOPETTAJAN SIJAISUUS AJALLE 1.8.2016 – 

31.5.2017 PÄIVÄKOTI RIEKOSSA 

 

Päätös:  

Kokouksessa annettiin ehdotus: Tehtävään valitaan Tiia Saatio ja varalle 

Reetta Kumpulainen. 

 

Sivistyslautakunta valitsi Päiväkoti Riekon lastentarhanopettajan sijai-

sen tehtävään Tiia Saation. Tiia Saatio opiskelee luokanopettajaksi ja 

on toiminut lastentarhanopettajana saamen ryhmässä syksystä 2015.  Va-

ralle valitaan Reetta Kumpulainen. 

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  

 

 

Ehdotus (vs.varhaiskasvatusohjaaja): 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa Karesuvannon saamenkielisen luokan-

opettajan viransijaisuuden ratkettua. 

 

 

Selostus: Maaliskuussa tehtyjen varhaiskasvatuksen henkilöstöjärjestely-

jen vuoksi Päiväkoti Riekkoon haetaan lastentarhanopettajaa ajalle 

1.8.2016 - 31.5.2017. Sijaisuus on ollut haettavana MOL:in sivuilla. 

 

Hakuaika päättyi 6.6.2016 klo 15. Hakuajan päättymiseen mennessä hake-

muksia tuli 3.  

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 73 SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

PÄIVÄKOTI RIEKOSSA 1.8.2016 ALKAEN 

 

Päätös 

Keskustelun jälkeen esittelijä antoi kokouksessa uuden ehdotuksen: saa-

menkielisen lastenhoitajan tehtävään valitaan ajalle 1.8.2016 – 

31.7.2017 Elli-Saara Magga ja varalle Maria-Liisa Valkeapää. 

 

Sivistyslautakunta valitsi saamenkielisen lastenhoitajan toimeen päivä-

koti Riekossa ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 Elli-Saara Maggan. Määräaikai-

suuden peruste on kelpoisuuden puuttuminen. 

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanot-

tamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-

misestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

 

Ehdotus (vs.varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee pätevien saamenkielisten lastenhoitajahaki-

joiden puuttuessa saamankieliseksi määräaikaiseksi lastenhoitajaksi 

ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 Maria-Liisa Valkeapään. Hän on työskennellyt 

aiemmin sekä perhepäivähoitajana että lastenhoitajana ryhmäperhepäiväko-

dissa. 

 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

lain (272/2005) mukaisesti. Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Li-

säksi vaatimuksena on aikaisempi työkokemus alalta. 

 

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen erityisvaatimuksena on äidinkielen 

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: 

 

Saamenkielinen lastenhoitajan toimi on ollut uudelleen haettavana MOL:in 

sivuilla. Toimi täytetään toistaiseksi 1.8.2016 alkaen. 

 

Toisen kerran jatkettu hakuaika päättyi 6.6 klo 15. Hakuajan päättymi-

seen mennessä hakemuksia tuli 2 kpl. Saamenkielisen lastenhoitajan toi-

mea täyttäessä otetaan huomioon myös ensimmäisen 8.4.2016 päättyneen 

hauan 2 hakijaa. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk § 74 KIELIKYLPYALOITE JA KIELIKYLPYHANKE 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Sivistyslautakunta velvoitti tarkastamaan voiko hankerahalla kartoittaa 

myös muiden kielten osalta kielikylpytarvetta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi aloite ja kielikylpytoiminnan 

tarpeen kartoittamiseen liittyvän valtionavustuksen saaminen (6.5.2015, 

OLM/827/520/2015, asiakirjan tunnus 255158). 

 

Sivistyslautakunta palkkaa syyslukukaudelle 2016 määräajaksi hanketyön-

tekijän, joka kartoittaa, koordinoi ja suunnittelee kielikylpytarpeen 

eri kouluilla ja mahdollisen toiminnan toteutuksen avustuspäätöksen mu-

kaisesti. Tarvittaessa hankkeella järjestetään kielikylpykoulutusta. 

 

Kartoituksen tulosten jälkeen kunta päättää, laajennetaanko koulutuspal-

veluja kielikylpytoiminnan suuntaan. Valtiolta saatava rahoitus ei ole 

jatkuvaa, vaan se tulee hakea joka vuosi erikseen. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 23.3.2015 Peltovuoman kylä-

läisiltä tullutta aloitetta kielikylpytoiminnan aloittamisesta Peltovuo-

massa. Kunnanhallituksen päätös on siirretty sivistyslautakunnan käsi-

teltäväksi. 

 

Kunnanhallituksen päätöksessä mainittu rahoitushakemus opetus- ja kult-

tuuriministeriölle laitettiin koulutoimistosta 19.3.2015. Hakemuksella 

saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä 13.330,-. Valtionavustus kat-

taa enintään 80 % kokonaiskustannuksista. Hankeraha menee hakemuksen mu-

kaisesti pääasiassa kielikylpytarpeen kartoittamisesta ja suunnittelusta 

aiheutuviin palkkakuluihin. 

 

Kielikylpykartoitusta ei ole tehty vuoden 2015 aikana, koska koulutoi-

messa ja päivähoidossa oli suuria muutoksia (päiväkodin rakentaminen, 

saamenkielisen päivähoidon muutokset, koulutoimen kouluja koskevien 

suunnitelmien täytäntöönpano, kielipesätoiminnan valmistelu, viranhalti-

javaihdoksia jne.). Kielikylpymäistä opetusta on kokeiltu kaikilla kou-

luilla esikoululuokissa 1h/vko syyslukukaudesta 2015 alkaen. Lisäksi on 

toteutettu kielirikasteista opetusta Hetan koulukeskuksessa. 

 

Saamenkielisiä opettajia on koulutettu kielikylpyopetuksen toteuttami-

seen Saakin ja saamelaiskäräjien järjestämässä koulutuksessa v. 2015 – 

2016 aikana.  
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Sivistysltk 75 §  ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2016 

Päätös:                                                             

Kulttuuripalkinnon jakoperusteita muutetaan ehdotuksen mukaisesti. 

Kulttuuripalkinnon saajaksi vuonna 2016 valittiin Outi Keskitalo. Outi 

on ollut viime vuosina esillä levyttäjänä Valovuosi-yhtyeen kanssa. Vii-

me kesänä Outi oli yhtenä voittamassa Kotkan Meripäivien Merilaulukil-

pailua. Enontekiön musiikkielämään Outi on vaikuttanut Revontuliopiston 

opettajana sekä innokkaana esiintyjänä lapsesta saakka.                           

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja luovuttavat palkinnon 

Väärtipäivien yhteydessä. 

 

Ehdotus (vap.ts):                                                     

Jakoperusteita muutetaan seuraavasti: ”Lautakunta noudattaa palkintoja 

myöntäessään vuonna 1997 hyväksyttyjä jakoperusteita, joiden mukaan tai-

de ja kulttuuripalkinnot myönnetään hakemuksetta enontekiöläiselle tai 

Enontekiöllä kirjoilla olleelle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle, 

henkilölle tai ryhmälle tai yhteisölle.”... 

Kulttuuripalkinnon saajaksi esittelijä ehdottaa Outi Keskitaloa. Outi on 

ollut viime vuosina esillä levyttäjänä Valovuosi-yhtyeen kanssa. Viime 

kesänä Outi oli yhtenä voittamassa Kotkan Meripäivien Merilaulukilpai-

lua. Enontekiön musiikkielämään Outi on vaikuttanut Revontuliopiston 

opettajana sekä innokkaana esiintyjänä lapsesta saakka.                           

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2016 kulttuuripal-

kinnon saajasta. Palkintoa varten on varattu kulttuuriavustusmäärärahas-

ta 500 €.  

Selostusosassa esille tulleiden kulttuuripalkinnon saajien lisäksi ehdo-

tettiin Juho Välitalo ja Mihku Näkkäläjärveä palkinnon saajiksi.                                                                                                                         

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: 

Kulttuuripalkinnon jakoperusteita esitettiin muutettavaksi siten, että 

myös Enontekiöllä joskus kirjoilla ollut henkilö voisi olla palkinnon 

saaja. Lisäksi lautakunta keskusteli palkinnon saajista. Esille nousivat 

Outi Keskitalo, Sami keskitalo, Karesuvannon koulu sekä Käsivarren mies-

laulajat (Lasse Mäkitalo ja Pentti Raittimo). 

------------ 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 14.6.2016 26 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Aiempi käsittely: 

Sivistysltk 52 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2016 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (vap.ts): 

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2016 kulttuuripal-

kinnon saajasta. Palkintoa varten varattiin 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 2016 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luettelo 

aiemmin (1986 - 2015) palkituista.  
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Sivistysltk 76 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO 2016 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Sirpa-Liisa Korva poistui kokouksesta klo 17.47. 

 

Päätösehdotus (vap.ts): 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

 

Liikuntajärjestöt: 

Enontekiön Moottorikerho ry   1245,00 € 

(avustus linjassa muiden tapahtumatukien kanssa) 

Hetan Latu ry      483,64 € 

(avustusta ohjaajakurssiin, vesijumpan ohjaukseen)  

                              yhteensä       1728,64 € 

Jakamatta jäävä osuus 921,36 € jaetaan mahdollisesti 30.11. 2015 tullei-

den hakemusten perusteella. 

Kyläyhdistykset: 

Kuttasen Kyläyhdistys ry           ei avustusta 

(Toukokuussa on selvinnyt, että Karesuandon liikuntahalli ei ole kesäai-

kana käytössä, puh keskustelu Tytti Valkeapää/Heikki Järvistö). 

 

Jakamatta jäävä osuus 1000 € jaetaan mahdollisesti kyläyhdistyksiltä tu-

levien hakemusten perusteella. 

 

Selostus: 

Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien 

kyläyhdistysten haettavana on ollut 31.5.2016 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          1245 € 

(toimitsijakoulutukseen 245 €, Saami Watercross tapahtumaan 1000 €)  

Hetan Latu ry    651,16 € 

(ohjaajakoulutukseen,vesijumppaan, välinehankintoihin) 

Kyläyhdistykset: 

Kuttasen Kyläyhdistys ry   762 € 

(zumba ja piloxing tuntien pitoon kesäkaudella Karesuandon liikuntahal-

lissa) 
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Sivistysltk 77 §  HALLINNOLLISTEN TEHTÄVIEN TARKASTELU; LUKIO, 

PELTOVUOMAN KOULU, KILPISJÄRVEN KOULU, HETAN YHTENÄINEN PERUSKOULU, 

KARESUVANNON KOULU 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat muutokset: 

 

- Rehtori-sivistystoimenjohtajan tehtävistä siirtyy ylioppilaskirjoi-

tuksiin liittyviä tehtäviä erillisen sopimuksen mukaisesti lehtori 

Mia Kuismalle 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, koska sähköinen yliop-

pilastutkinto on muuttanut järjestelyjen sisältöä olennaisesti ja 

lukio on joutunut kouluttamaan uusiin tehtäviin kaksi lehtoria, Mia 

Kuisman ja Ilkka Alatalon. Rehtori-sivistystoimenjohtajalla ja apu-

laisrehtorilla ei nykyisen tehtäväkuvan sisällä ole ollut mahdolli-

suutta osallistua abitti-koulutuksiin eikä näin ollen huolehtia 

kirjoitusten tietoteknisistä järjestelyistä. Lehtori Mia Kuismalle 

annetaan tehtävän hoidosta 2 opetusvelvollisuuden huojennustuntia, 

jotka merkitään opettajarekisteriin lukukauden alkaessa. Ilkka Ala-

talo vastaa aiempien lukuvuosien mukaisesti teknisestä tuesta kou-

lukeskuksessa. 

 

- Rehtori-sivistystoimenjohtajalle siirtyy Peltovuoman koulun apu-

laisjohtajan tehtäviä, koska koululle ei enää nimetä apulaisjohta-

jaa oppilasmäärän vähyyden vuoksi. Päivittäisiä tehtäviä on erilli-

sellä sopimuksella siirretty luokanopettaja Iiris Vieltojärvelle. 

Korvaukseksi tehtävien tekemisestä hänelle annetaan 2 opetusvelvol-

lisuushuojennusta, jotka merkitään opettajarekisteriin lukukauden 

alkaessa. 

 

- Kilpisjärven koululla jatkaa koulun apulaisjohtajan tehtävien hoi-

tamista luokanopettaja Timo Tuominen. Mahdolliset tehtävän sisällön 

muutokset tehdään vasta uuden monitoimitalon käyttöönoton yhteydes-

sä vuoden 2017 aikana. Samassa yhteydessä myös päätetään tarvitaan-

ko Kilpisjärvellä monitoimitalon hallinnointia varten erillistä 

toimielintä. 

 

- Karesuvannon koulun ja Hetan yhtenäisen peruskoulun osalta ei tule 

muutoksia apulaisjohtajan tehtäviin, koska koululla ei ole tullut 

asiaan vaikuttavia muutoksia ja oppilasmäärä on kasvussa. 

 

Selostus: 

Talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä sivistyslautakunta päätti 

10.12.2015 § 124, että rehtori-sivistystoimenjohtaja valmistelee ja 

ajantasaistaa rehtori-sivistystoimenjohtajan, koulujen apulaisjohtajien 

ja lukion apulaisrehtorin tehtävien jakoa. Koska Kilpisjärven koulu si-
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jaitsee kaukana, tulee tehtävien jaon valmistelussa selvittää, tulisiko 

Kilpijärven koulun yhteyteen perustaa koulujaosto tms., jonka tehtävät 

määriteltäisiin hallintosäännössä. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on neuvotellut talven aikana asiasta eri 

yhteyksissä koulunjohtajien ja henkilökunnan kanssa ja valmistellut so-

pimukset tehtävien jaosta lukion ja Peltovuoman koulun osalta.  
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Sivistysltk 78 § VARHAISKASVATUSLAKIMUUTOKSET 1.8.2016; LAPSEN OIKEUS 

VARHAISKASVATUKSEEN 20H/VKO 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että 20 tunnin laajuista varhaiskasvatusta 

järjestetään kahdella tavalla: 

 

1) Osapäiväinen varhaiskasvatus 
Viisi päivää viikossa, neljä tuntia päivässä. Toiminta-aika 

on ma-pe klo 8-12. 

 

2) Osaviikkoinen varhaiskasvatus 
Kahtena tai kolmena päivänä viikossa, max. 20h/vko.  

Toiminta-aika klo 8-15 välillä. 

 

 

Selostus: 

 

Varhaiskasvatusta tulee järjestää kokopäiväisesti, jos vanhemmat tai 

muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimi-

sesti. Vanhemman jäädessä työttömäksi lapsella on oikeus kokopäiväiseen 

varhaiskasvatukseen 2 kuukauden ajan. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskas-

vatukseen on myös silloin, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen 

tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi. 

 

Muuttuneen lain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasva-

tusta 20 tuntia viikossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös 

niillä lapsilla, joiden toinen tai molemmat vanhemmat/huoltajat ovat ko-

tona, on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, 80 tuntia kuu-

kaudessa.  

 

Kunnan on tarjottava varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle 

mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen vanhempien tai huol-

tajien päätöksen mukaisesti.  

 

Kunnan tulisi myös järjestää 20 tunnin laajuinen varhaiskasvatus ainakin 

kahdella vaihtoehtoisella tavalla; 

- joka päivä tapahtuvana osapäiväisenä varhaiskasvatuksena tai 

- osaviikkoisena mallina, jolloin lapsi voi osallistua tiettyinä en-

nalta määriteltyinä viikonpäivinä kokopäiväiseen varhaiskasvatuk-

seen 

- kunta päättää lapsikohtaiset toiminta-ajat 

 

Lapsen tarpeet huomioidaan. Mikäli lapsen oikeus varhaiskasvatukseen 

syystä tai toisesta muuttuu, taataan päiväkodissa olevan lapsen oikeus 

samaan varhaiskasvatusyksikköön.  
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Toiminta on järjestettävä niin, että varhaiskasvatuksen tavoitteet voi-

daan saavuttaa myös 20 tunnin laajuisessa varhaiskasvatuksessa. 
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Sivistysltk 79 § VARHAISKASVATUSLAKIMUUTOKSET 1.8.2016; HENKILÖSTÖN 

SUHDELUVUN MUUTOS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että siirrytään 1.8.2016 alkaen toteuttamaan 

päiväkodissa 1/8 suhdelukua.  

 

Selostus: 

Tällä hetkellä päiväkodin henkilöstömitoitukset ovat sellaiset, että yh-

dellä hoito – ja kasvatusvastuussa olevalla henkilöllä saa olla seitse-

män yli 3-vuotiasta lasta vastuullaan. 1.8.2016 alkaen nykyisen seitse-

män lapsen sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtä-

vissä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden. Alle 3-vuotiaiden lasten 

henkilömitoitukseen ei tule muutosta, vaan se pysyy ennallaan 1/4. 
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Sivistysltk 80 § LASTEN HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

hoidon tarve suositellaan ilmoitettavaksi lapsen hoitopaikkaan kirjalli-

sesti kolmeksi viikoksi kerrallaan alkaen 25.7.2016. Mikäli lapsen hoi-

don tarve muuttuu kyseisen kolmen viikon aikana vanhempien/huoltajien 

työvuoromuutoksen vuoksi, ilmoitetaan asiasta välittömästi lapsen päivä-

hoitopaikkaan.  

 

Ehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

hoidon tarve ilmoitetaan lapsen hoitopaikkaan kirjallisesti kolmeksi 

viikoksi kerrallaan alkaen 25.7.2016. 

 

Selostus: Enontekiön Tervetuloa päivähoitoon – tiedotteessa lasten hoi-

toaikojen ilmoittaminen on määritelty seuraavasti: 

  

”Lapsen hoidon tarve ilmoitetaan hoitopaikkaan kirjallisesti viimeistään 

edellisen viikon maanantaina kello 12 mennessä.” 

 

Vuorohoidon lisääntyessä työvuorolistojen suunnittelun kannalta on tär-

keää, että varhaiskasvatusyksiköt saavat riittävän ajoissa tiedon lasten 

hoitoajoista. Työvuorolistat laaditaan kolmeksi viikoksi kerrallaan. Ny-

kyisellä käytänteellä työvuorojen suunnittelijat joutuvat käytännössä 

tekemään kahdeksi viikoksi työvuorot tietämättä sitä, onko kyseisille 

viikoille esim. ilta – ja viikonloppuhoidon tarvetta. Mikäli kolmen vii-

kon työvuoroluetteloon sisältyy lasten ilta – ja viikonloppuhoitoa, han-

kaloittaa nykyinen käytänne myös sijaisten hankintaa joko vuoroihin vii-

kolla tai viikonloppuna.  

 

Työvuoroluettelo on KVTES:n mukaan saatettava kirjallisesti viranhalti-

joiden/työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen 

siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämä ei käytännössä ole toimi-

nut, koska työvuorolistan suunnittelijat odottavat viimeiseen asti van-

hemmilta/huoltajilta tietoja lasten mahdollista hoitoajoista pidemmälle 

aikajaksolle. Henkilöstö ei myöskään voi luottaa työvuoroihinsa listan 

tultua seinälle, koska kaikkien lasten hoitoajat eivät ole mahdollisesti 

vielä tiedossa.  

 

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen 

kannalta on tärkeää, että toimintaa sekä päiväkodissa että ryhmäperhe-

päiväkodeissa voidaan suunnitella viikkoa pidemmälle myös ilta- ja vii-

konloppuhoitoa tarvitsevien lasten suhteen. 
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Sivistysltk 81 § KOHA-KIRJASTOJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN JA KOHA OY:N 

LIITTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (kirjastovirkailija): 

Enontekiön kirjasto siirtyy Koha-kirjastojärjestelmään osana Lapin 

kirjasto -ryhmää ja esittää kunnanhallitukselle liittymistä Koha Suomi 

Oy:n osakkaaksi lunastamalla tarvittavan määrän osakkeita. 

 

Selostus: 

 

Lapin kirjastot ovat suunnittelemassa vuoden 2016 aikana toteutettavaa 

kirjastojärjestelmän vaihtoa avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmään. 

Sillä voidaan tuottaa kaikki tavanomaiset kirjastopalvelut: 

kokoelmanhallinta ja asiakaspalvelu (lainaus, palautus, luettelointi, 

hankinta, kausijulkaisuhallinta, varausten teko, asiakashallinta). 

Nykyinen kirjastojärjestelmä PallasPro on Axiell Oy:n tuottama ja sitä 

ei enää päivitetä. 

 

Koha on käytössä maailmanlaajuisesti useissa yleisissä ja tieteellisissä 

kirjastoissa. Ensimmäisenä Suomessa sen otti käyttöön Joensuun 

seutukirjasto kesäkuussa 2014. Ohjelmaa levitetään 

GeneralPublicLicencella, joka tarkoittaa, että kaikki tehdyt 

järjestelmän uudet osat on jaettava yhteisön kanssa. Kehitystyössä on 

mahdollista hyödyntää kansainvälisen yhteisön tekemään työtä, teettää 

työ omilla järjestelmäkehittäjillä tai kilpailuttaa ulkopuolinen taho 

ohjelmoimaan. 

 

Suomessa Kohan käyttöönottoa on selvitetty OKM:n hankkeissa. Ministeriö 

rahoittaa Kohti Kohaa –hanketta, jota hallinnoi Mikkelin 

kaupunginkirjasto. Muut mukanaolijat ovat Kouvolan kaupunginkirjasto / 

KYYTI-kirjastot, Oulun kaupunginkirjasto / OUTI-kirjastot, Rovaniemen 

kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto / Lapin kirjastot, Turun 

kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto. 

 

Kohti Kohaa -hankkeessa vertailtiin erilaisia hallintomalleja, minkä 

tuloksena on päädytty esittämään Koha-Suomi Oy:n perustamista. Erillisen 

osakeyhtiön perustamiseen päädyttiin siitä syystä, että mukanaoleville 

kunnille ei löytynyt yhteistä toimijaa alueellisten 

tietohallintoyhtiöiden tai Tieran kautta. Kuntien omistaman osakeyhtiön 

toimiessa järjestelmän ylläpitäjänä jokainen osakkaana oleva kunta voi 

hankkia kirjastojärjestelmän ylläpidon Koha-Suomi Oy:ltä ilman 

kilpailutusta in-house -säädösten perusteella. Tämä mahdollistaa sen, 

että käytössä on vain yksi Koha-versio ja työpanos voidaan keskittää 

yhteen ohjelmaversioon eikä resursseja tarvitse hajauttaa, mikä tuo 

toimintaan kustannustehokkuutta. 
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Yhtiöön palkataan järjestelmänkehittäjiä. Toimitusjohtajan tehtäviä 

hoidetaan ainakin alkuvaiheessa hallituksen puheenjohtajan toimesta. 

Hallinnollisista tehtävistä vastaa tuotepäällikkö osana virkatyötään. 

Yrityksellä ei ole varsinaisia toimitiloja, vaan omistajakunnat 

tarjoavat kirjastoistaan työtilat järjestelmänkehittäjille. Yhtiön 

kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Koha-Suomi Oy ei jaa voittoa 

omistajilleen, vaan sen tehtävä on tukea kirjastopalvelujen tuottamista 

toimivan kirjastojärjestelmän avulla. Liittymisen ja järjestelmän 

käyttöönoton kustannuksista jokainen kunta vastaa itse. 

 

Vuonna 2016 lunastetusta osakkeesta maksetaan 0,11 €/asukas kunnan 

asukasluvun mukaisesti. Tästä osakepääomaan osoitetaan 0.01 € ja loput 

svop-rahastoon, jota käytetään tuleviin investointeihin. 

Vuosittainen palvelumaksuarvio on 0,26 €/asukas, mikä laskutetaan 

puolivuosittain etukäteen. Axiellille maksettu vuosimaksu vuonna 2015 

oli 1429,62 € (alv 0 %), joka on asukasluvun (31.12.2015, 1862 as.) 

mukaan jaettuna 0, 77 €/asukas. 
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Sivistysltk § 82 IRTISANOUTUMINEN/IRENE SALONEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi luokanopettaja/apulaisjohtaja 

Irene Salosen irtisanoutuminen 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen 

johdosta. 

 

Sivistyslautakunta kiittää lämpimästi luokanopettaja/apulaisjohtaja Ire-

ne Salosta pitkästä ja hyvästä työurasta Enontekiön kunnan palveluksessa 

ja toivottaa hänelle onnellisia ja hyviä eläkepäiviä. 

 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi luokanopettaja/apulaisjohtaja 

Irene Salosen irtisanoutuminen 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen 

johdosta. 

 

Sivistyslautakunta kiittää lämpimästi luokanopettaja/apulaisjohtaja Ire-

ne Salosta pitkästä ja hyvästä työurasta Enontekiön kunnan palveluksessa 

ja toivottaa hänelle onnellisia ja hyviä eläkepäiviä. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

” Enontekiön kunnan sivistyslautakunta 

 

Sanon itseni irti Peltovuoman koulun luokanopettajan/apulaisjohtajan vi-

rasta 1.8.2016 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi. 

 

Kiitän Enontekiön kuntaa kuluneista noin 35 vuodesta ja toivotan menes-

tystä tuleville vuosille! 

 

Peltovuomassa 9. kesäkuuta 2016 

Irene Salonen” 
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Sivistysltk  83 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 84 §  TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Rehtori-sivistystoimenjohtaja ja kunnanjohtaja tekivät päätöksen 

tilata liikuntahallille uudet langattomat mikit, koska entiset ei-

vät enää toimineet taajuusmuutosten vuoksi.  

- Selostukset Lasse ja Krisse Hoffmanin kotiopetuksesta kevätlukukau-

della 2016 

- Peltovuoman koulun kiinteistön tarkastusraportti 

- Kunnanjohtajan päätös: Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen kir-

jastotoimen tehtävien hoitamisen johdosta (Pirjo Salonen, Sisko 

Keskitalo) 

- Rehtori-sivistystoimenjohtaja on valinnut sivutoimiseksi tuntiopet-

tajaksi koulukeskukseen Reijo Kumpulaisen (musiikki) ja lukioon 

Tuovi Ylitalon (psykologia) 

- Päiväkoti Riekon aita-asiaa selvitetään uudelleen, koska myrsky 

8.6.2016 rikkoi jo olemassa olevaa aitaa  

- Lapin AVI on myöntänyt 23.5. avustusta lasten ja nuorten harrastus-

toimintaan ajalle 1.6.2016-31.5.2017 3000 €. Avustus on tarkoitettu 

Kilpisjärven, Karesuvannon ja Hetan kerhotoimintaan sekä kesän päi-

väleiritoimintaan  

- Saatu KalottiKulttuuria tunturilapsille-hankkeesee hankerahaa 

20.000,- Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM/449/620/2016) 

- Saatu Liikkuva koulu-hankkeeseen 8.200,- aluehallintovirastolta 

(LAAVI/413/07.03.02/2016) 
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Sivistysltk 85  § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 

 

Seuraava kokous ke 7.9.2016 klo 14 – kunnantalolla. 
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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 62, 63, 67, 81, 82, 83, 84 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 85 

 

 

 

 

 

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 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 85 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

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

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

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

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

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

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

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

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

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

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

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

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

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

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

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

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

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

tymistä. 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

