
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 16.5.2013 klo 13 – 16.50 

 

Kokouspaikka Koulukeskus A–rakennus (kirkon puoleinen) 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Minna Näkkäläjärvi  vj 

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Eila Halmiainen esittelyn ajan 36 § 

   

  

 

Asiat   36 § - 56 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Unto Kultima  Hannu Kultima 

 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 24.5.2013 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

 

Sivistysltk 36 § § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus: 

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 24.5.2013. 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Unto Kultiman. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.5.2013. 

 

Todettiin, että § 42 tehdään yritysvaikutusarviointi. 

 

Sivistyslautakunta tutustui koulukeskuksen tiloihin ja paikalla ollee-

seen henkilökuntaan. Tulosyksiköistä vastaavat viranhaltijat esittelivät 

sivistyslautakunnalle oman alueensa koulutoimen, tukipalveluiden ja var-

haiskasvatuksen osalta (yhteinen power point- esitys). Seuraavassa koko-

uksessa esitellään vapaa-aikatoimen osuus. 

 

Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja Eila Halmiainen poistui ko-

kouksesta tämän pykälän jälkeen. 

_____
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 37 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2013 

 

Sivistysltk 21.3.2013 14 § 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa Enontekiön kun-

nan vuoden 2013 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luettelo 

aiemmin (1986 - 2012) palkituista.  

 

Ehdotus (ki-ku):  

Sivistyslautakunta merkitsee Enontekiön kunnan vuoden 2013 taide- tai 

kulttuuripalkintovarauksen tiedoksi. Asiaan palataan kulttuuriavustusten 

jakamisesta päättävässä sivistyslautakunnan kokouksessa.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

- - - - - 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2013 kulttuuripal-

kinnon saajasta. Palkintoa varten varataan kulttuuriavustusmäärärahasta 

500 €. 

 

Sivistyslautakunta päättää, minkä tilaisuuden yhteydessä kulttuuripal-

kinto jaetaan (aiemmin valtuuston kokouksen alussa ja Väärtipäivillä) ja 

ketkä suorittavat palkinnon jakamisen (aiemmin sivistyslautakunnan pj ja 

kunnanjohtaja). 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti jakaa Enontekiön kunnan vuoden 2013 kulttuuri-

palkinnon kahdelle: 

- Ritva Laaksolle 

- Kilpisjärven koulun taidenäyttelytoiminnalle 

 

Palkinnon suuruus on 500,-/saaja. 

 

Palkinto tullaan jakamaan ensi syksyn Väärtipäivillä. 

 

_______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 38 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2013 

 

Sivistyslautakunta on julistanut kokouksessaan 21.3.2013 ja Enontekiön 

Sanomissa ke 10.4.2013 kulttuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavus-

tukset haettavaksi 26.4.2013 klo 15.45 mennessä ja jakaa kulttuuritapah-

tuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia yhteensä enintään 

6000 euroa.  

Kulttuuriavustuksista päättämistä ohjaavat vuonna 1998 voimaan tulleet 

Enontekiön vapaa-aikalautakunnan kulttuuriavustusten ja apurahojen jako-

perusteet.  

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa myös Enontekiön 

kunnan vuoden 2013 taide- tai kulttuuripalkinto.  

 

Kulttuuriavustusta ovat määräaikaan mennessä hakeneet: 

  

Hetan Musiikkipäivät ry, 44. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen  

24.3. - 1.4.2013, 4500 €. (Yhdistys ei ole nostanut kunnan myöntämää ko-

rotonta lainaa.) 

Hetan Musiikkipäivät ry, 2-3 päivän opintomatkaan Korsholman musiikki-

juhlille Vaasaan 31.7. - 7.8.2013, polttoainekuluihin 1000 € tai kaksi 

kunnan autoa polttoaineineen käyttöön ko. ajaksi. 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry, Juhannusjuhlan järjestämiseen Eu-

rosuvannossa 21.6.2013, 800 €. 

 

Hannele Kivimäki, näyttelykuluihin 1000 €.  

Pasi Tikka, laitehankintoihin 1000 €. 

 

Hakemusten yhteissumma on 8300 €.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Sivistyslautakunta on edellisessä pykälässä päättänyt Enontekiön kunnan 

vuoden 2013 kulttuuripalkinnosta ja varannut siihen 500 €.  

 

Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset, yh-

teensä 5500 € seuraavasti:  

 

Hetan Musiikkipäivät ry   4500 €   

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry  300 € 

Hannele Kivimäki     300 €   

Pasi Tikka     400 € 

 

Kulttuuritoimen avustukset yhteensä 5500 €.  

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 39 § KUNNAN AUTOJEN KÄYTÖSTÄ  

 

Enontekiön kunnan matkustussäännön (Kunnanhallitus 25.11.2011/306 §) mu-

kaan ”Enontekiön kunnan omistamaa ajoneuvoa saa kuljettaa kunnan tai sen 

konserniyhtiöiden palveluksessa oleva henkilö tai luottamushenkilö” ja 

”ajoneuvoja ei saa käyttää yksityiseen ajoon”.  

  

Kunnan autot on hankittu virka- ja virantoimitusmatkoja varten. 

Kunnan autojen antamisesta yhdistysten käyttöön edustus- ja kilpailumat-

koille ei ole tehty periaatteellista linjausta.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asia otetaan esille 

kunnanhallituksessa (esimerkkinä Hetan Musiikkipäivät ry:n hakemus, jon-

ka on laatinut kunnan palveluksessa oleva henkilö). 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

_____ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 40 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2013 

  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perusavustukset pe 

26.4.2013 klo 15.45 mennessä ja jakaa perusavustuksia enintään 6000 €.  

Perusavustuksilla tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää pai-

kallisten liikuntajärjestöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman 

mukaiseen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Perus-

avustusta myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita: 

 

Toiminnan määrä, laatu ja laajuus  

- jäsenmäärä (maksaneet)  

- toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen  

- toiminnan monipuolisuus, harrastavat liikuntamuodot, toimivat jaos-

tot  

Avustuksen tarve  

- yhdistyksen taloudellinen tila  

- muualta saatava apu  

- tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole avustus-

ta     

- vähentävä tekijä 

- Yhteiskunnallinen merkitys  

- yhdistysten työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toimin-

nan  

- aloilla 

- erityisliikunnan järjestäminen  

- liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille  

 

Perusavustusta ovat hakeneet:  

Enontekiön Kiekko-94 ry   3000 €  

Enontekiön moottorikerho ry  1500 €  

Hetan Hukat ry     1200 €  

Hetan Latu ry     1280 €  

Kilpisjärven Saana-Veikot ry    1500 € 

Käsivarren Koukistajat ry    2500 € 

 

Yhdistelmä liitteenä. 

 

Liikuntajärjestöt ovat kokoontuneet 8.5.2013 keskustelemaan vapaa-

aikatoimensihteerin jakoehdotuksesta. 

 

Ehdotus (vap.ts):  

 

Sivistyslautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti (vap.ts. ehdo-

tus):        

      

Enontekiön Kiekko-94 ry   1400 €  

Enontekiön moottorikerho ry   1000 €  

Hetan Hukat ry      990 €  

Hetan Latu ry     1050 € 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Kilpisjärven Saana-Veikot ry   900 € 

Käsivarren Koukistajat ry   660 € 

yhteensä 6000 €  

  

Päätös:  

 

Sirpa-Liisa Korva ja Minna Näkkäläjärvi poistuivat esteellisinä kokouk-

sesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki § 28 kohta 5). 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

_______ 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 16.5.2013 8 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 41 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2013 

  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perus- ja kohdeavustukset 

nuorisotoimintaan pe 26.4.2013 klo 15.45 mennessä ja määritellyt summak-

si 3000 €.  

Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis-

tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten itsensä jär-

jestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä tu-

lee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.  

 

Perusavustus 

Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 

nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 

toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen.  

Kohdeavustus  

Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 

aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei-

hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin-

taan.  

Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin.  

Yhteenveto liitteenä.  

Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet:  

Perusavustus  

MLL Enontekiön yhdistys ry   1000 €  

Kohdeavustus  

Enontekiön hellsrk ry, leiritoimintaan  1000 €  

Kilpisjärvi, omatoiminen bändileiri   900 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry, jäsenmatkaan  1000 € 

Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen.  

 

Ehdotus (vap.ts):  

Sivistyslautakunta päättää jakaa perus- ja kohdeavustukset seuraavasti: 

Perusavustus  

MLL Enontekiön yhdistys ry   700 €    

Kohdeavustukset  

Enontekiön hellsrk ry, leiritoimintaan  1000 €  

Kilpisjärvi, omatoiminen bändileiri (otti hakemuksen pois 

7.5.) 

MLL Enontekiön yhdistys ry, jäsenmatkaan  450 € 

Jakamatta jäänyt 850 € jaetaan myöhemmin 2013. 

 

Päätös: 

Sirpa-Liisa Korva poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki 

§ 28 kohta 5). 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

_______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 42 §  

 

Sivistysltk 8 § PÄIVÄHOITOPALVELUJEN LAAJUUDEN MÄÄRITTELY ENONTEKIÖN 

KUNNASSA 

 

Päivähoitolain 11 §:n 1 mom. mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että 

lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä 

laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve 

edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnassa on oltava 

tarjolla päivähoitopaikkoja kysyntää vastaavasti. 

 

Viime vuosien syntyvyyden kasvu heijastuu päivähoitoon siltä osin, että 

olemassa olevat päivähoitopaikat ainakaan kunnan kirkonkylässä Hetassa 

eivät tahdo riittää hoitoa tarvitseville lapsille. Päivähoidon rakennet-

ta on järjesteltävä uudelleen, esimerkiksi rakentamalla päiväkoti, jol-

loin saadaan asianmukaiset päivähoitotilat ja lisää hoitopaikko-

ja/ryhmiä. Ennen päivähoitorakenteen uudistamisen suunnittelua kunnassa 

tulisi kuitenkin määritellä, mikä on se laajuus, jossa kunnassa tullaan 

päivähoitopalveluita tarjoamaan, kun myös monissa sivukylissä lapsimää-

rät ovat kasvussa. Vanhemmat esittävät myös toiveita sivukylille perus-

tettavista uusista päivähoitopaikoista. Käytännössä tämä tarkoittaa päi-

vähoitoverkostoa määritellessä sitä, että määritellään mikä on kohtuul-

linen matka kodista päivähoitopaikkaan, jos esimerkiksi vanhemmat eivät 

kulje keskuksissa töissä. Kohtuullista matkaa ei määritetä missään vi-

rallisissa asiakirjoissa, vaan käytännössä kunnan on se itse määriteltä-

vä lautakunta/valtuustotasolla. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta keskustelee päivähoitopalveluiden tarjoamisen laajuu-

desta ja antaa esityksensä kohtuullisesta matkasta kodin ja päivähoito-

paikan välillä valtuustolle keskusteltavaksi. 

 

--------- 

Varhaiskasvatusohjaaja antoi kokouksessa uuden ehdotuksen: Sivistyslau-

takunta siirtää pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa 

uusi ehdotus seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta siirsi pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

- - - - - 

Sivistysltk § 42 16.5.2013 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta keskustelee päivähoitopalveluiden tarjoamisen laajuu-

desta Enontekiön kunnassa ja kohtuullisesta matkasta kodin ja päivähoi-

topaikan välillä.  

 

Päätös: 

Tästä pykälästä tehtiin yrittäjyysvaikutusarviointi (liitteenä). Keskus-

telujen perusteella sivistyslautakunta oli sitä mieltä, että päivähoito-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 16.5.2013 10 

 

Ltk Khall Kvalt  
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

palveluiden tulee olla kunnan sisällä mahdollisimman tasa-arvoiset. Si-

vistyslautakunta toteaa, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista määri-

tellä selkeää kilometrirajaa, vaan tarve ja tilanteet on mietittävä ja 

ratkaistava tapauskohtaisesti. 

 

_______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 43 § LUOKANOPETTAJAN VALINTA 

 

Enontekiön koulutoimessa on ollut haettavana luokanopettajan virka 

Mol.fi-sivuilla.  Hakuaika päättyi 7.5.2013. Virka täytetään 1.8.2013 

alkaen toistaiseksi. Tällä hetkellä viran sijoituspaikkana on Karesuvan-

non koulu. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui 7 kpl. Hakijoista vii-

dellä on muodollinen kelpoisuus luokanopettajan virkaan.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan 1.8.2013 alkaen 

toistaiseksi KM Jenni Niemelän. 

 

Virantäytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekiste-

riote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

40304030. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi luokanopettajan virkaan 1.8.2013 alkaen tois-

taiseksi KM Jenni Niemelän ja varalle TaM Mirja Angelin. 

 

Virantäytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekiste-

riote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

40304030. 

 

_______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 44 § LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

 

Enontekiön koulutoimessa on ollut haettavana liikunnan ja terveystiedon 

tuntiopettajan tehtävä Mol. fi-sivuilla.  Hakuaika päättyi 7.5.2013. 

Tuntiopettajan paikka täytetään 1.8.2013 alkaen toistaiseksi. Opetusvel-

vollisuus on sekä perusopetuksen että lukion puolella. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia 5 kpl. Hakijoista yhdellä on 

muodollinen kelpoisuus liikunnan aineenopettajaksi.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan 

tehtävään 1.8.2013 alkaen toistaiseksi KM, liikunnan aineenopettaja Sari 

Heinosen. 

 

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekis-

teriote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

40307038. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan 

tehtävään 1.8.2013 alkaen toistaiseksi KM, liikunnan aineenopettaja Sari 

Heinosen ja varalle KM Hilla Välitalon määräajalle 1.8.2013 – 31.7.2014. 

 

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekis-

teriote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

40307038. 

 

_______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 45 § RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORIN SIJAISEN VALINTA 

 

Ruotsin ja saksan kielen lehtori Mia Kuisma on vuorotteluvapaalla ajalla 

1.8.2013 – 31.5.2014. Sijaisuus on ollut haettavana MOL:ssa. Hakuaika 

päättyi 7.5.2013. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 6 kpl. 

Hakijoista kolmella on muodollinen kelpoisuus virkaan.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee ruotsin ja saksan kielen lehtorin virkaan 

ajalle 9.8.2013 – 31.5.2014 FM Heidi Alasen. Hänellä on pääaineena ruot-

sin kieli ja sivuaineena saksan kieli sekä työkokemusta lukion ruotsin 

ja saksan kielen lehtorina. 

 

Viran määräaikaisuuden peruste on vuorotteluvapaan kesto. 

 

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista rikosrekiste-

riote. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTE:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

40404017. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi ruotsin ja saksan kielen lehtorin virkaan 

ajalle 9.8.2013 – 31.5.2014 FM Heidi Alasen. Hänellä on pääaineena ruot-

sin kieli ja sivuaineena saksan kieli sekä työkokemusta lukion ruotsin 

ja saksan kielen lehtorina. 

 

Sivistyslautakunta valitsi varalle FM Katja Ylikosken. 

 

Viran määräaikaisuuden peruste on vuorotteluvapaan kesto. 

 

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista rikosrekiste-

riote. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTE:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

40404017. 

 

_______ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 46 § ALOITE:OPETUSSUUNNITELMATYÖRYHMÄ SAAMELAISOPETUKSEN 

TOTEUTUKSEEN SAAMELAISALUEELLA 

  

Saamelaiskäräjien jäsen, opettaja Rauni Äärelä, saamelaiskäräjien jäsen, 

rehtori Yrjö Musta sekä Sámi allaskuvlan apulaisprofessori Pigga Keski-

talo ovat toimittaneet saamelaisalueen kunnille, opetushallitukseen ja 

Lapin aluehallintovirastoon aloitteen, jolla he kiirehtivät opetussuun-

nitelmatyöryhmän perustamista. Opetussuunnitelmatyöryhmän tarkoituksena 

olisi suunnitella saamelaisopetuksen yhtenäistä järjestämistä ja saamen-

kielisen opetussuunnitelman tekemistä saamelaisalueelle. Työryhmän pe-

rustaisivat saamelaisalueen kunnat, Opetushallitus ja AVI. Liite. 

 

 Suomessa perusopetusta ohjaa lainsäädäntö (perusopetuslaki, perusopetus-

asetus ja valtioneuvoston asetus perusopetuksen valtakunnallisista ta-

voitteista ja tuntijaosta), opetussuunnitelman valtakunnalliset perus-

teet ja paikallinen, kunnan oma, opetussuunnitelma. Perusopetus pohjau-

tuu erityisesti Opetushallituksen päättämiin perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteisiin. Perusteissa määritellään opetuksen arvoperusta, 

tehtävä ja rakenne. Myös oppimiskäsitys eli näkemys siitä, miten oppilas 

oppii, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet sekä keskeiset si-

sällöt, oppilaan ohjaaminen ja tukeminen sekä arviointi tulevat esille 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.  

 

Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-

arvoa, sillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat pohjana 

paikalliselle opetussuunnitelmalle. Paikallinen opetussuunnitelma, joka 

on julkinen asiakirja, on taas koulun kasvatus- ja opetustyön perusta, 

johon kaikkien kunnan opettajien opetus perustuu. Kaikki kunnan koulut 

siis noudattavat paikallista opetussuunnitelmaa. Paikallisessa opetus-

suunnitelmassa voi olla myös koulukohtaisia osia. Kunnassa asuvalla lap-

sella eli oppilaalla taas on oikeus saada paikallisen opetussuunnitelman 

mukaista opetusta ja ohjausta jokaisena koulupäivänä.  

 

Paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta vastaa opetuksen järjestäjä 

eli kunnat. Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan myös opetuksen jär-

jestäjän ohjauksessa. Enontekiöllä paikallisen opetussuunnitelman laa-

dinnasta vastaa siis Enontekiön kunta ja sen hyväksyy sivistyslautakun-

ta. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet laaditaan vuoden 

2014 loppuun mennessä ja uusi paikallinen opetussuunnitelma laaditaan 

taas siten, että se otetaan käyttöön 1.8.2016. Oppilaat sekä huoltajat 

tulee ottaa mukaan paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. 

 

 Enontekiön kunta on aloittanut opetussuunnitelmatyön yhdessä saamelais-

alueen kuntien kanssa. Tavoitteena on laatia yhteinen alueellinen ope-

tussuunnitelma ja myös yhteinen saamelainen opetussuunnitelma. Ensimmäi-

nen yhteinen ops-tapaaminen järjestettiin 19.3.2013 Sodankylässä, jossa 

oli kaikki saamelaisalueen kunnat sekä opetushallitus edustettuina. Ope-

tushallitus tukee saamelaisalueen kuntien yhteistyötä opetussuunnitelma-

työssä ja toivoo sen myös johtavan ensimmäiseen yhteiseen saamelaisalu-

een opetussuunnitelmaan. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 16.5.2013 15 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 Sivistyslautakunta päättää, että Enontekiön kunta jatkaa jo aloitettua 

opetussuunnitelmatyötä yhdessä saamelaisalueen kuntien kanssa. Lautakun-

ta toteaa, että erillistä asiantuntijatyöryhmää, joka vastaisi saame-

laisopetuksen suunnittelusta, ei tule perustaa, koska opetussuunnitelman 

ja myös saamelaisen opetussuunnitelman laadinnasta ja siihen liittyvästä 

ohjauksesta vastaa opetushallitus ja paikallisena tahona opetuksen jär-

jestäjä eli Enontekiön kunta. Jos opetussuunnitelman laadinnassa halu-

taan ja on tarve kuulla eri asiantuntijoita, päättää siitä opetussuunni-

telmatyössä mukana olevat osapuolet ja suunnitelmatyötä tekevät työryh-

mät. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

________ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 47 § RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMINEN HETTAAN 

 

Enontekiön kunnan hoitopaikat kaudelle 8/13-7/14 olivat haettavana huh-

tikuun aikana. Ryhmäperhepäiväkoti Vilperttiin on määräajan kuluessa 

saapunut 13 hakemusta ja lisäksi kolmelle esikoululaiselle on haettu 

hoitopaikkaa. Ensi syksystä alkaen esikoululaisten hoito tullaan järjes-

tämään ryhmäperhepäiväkodissa, sillä esikoululaiset tarvitsevat myös 

vuorohoitoa. Hakemuksia tullee palautumaan vielä toukokuun aikana, sillä 

kaikista tällä hetkellä päivähoidossa olevista lapsista ei ole palautet-

tu vahvistushakemusta ensi kaudelle. Lisäksi päivähoitoon voidaan hakea 

pitkin vuotta, ja mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opis-

kelusta eikä hoidon tarpeen alkaminen ole ennakoitavissa, on hoitopaikka 

kyettävä järjestämään kahdessa viikossa. Ryhmäperhepäiväkodissa voidaan 

hoitaa enimmillään 12 lasta. 

 

Hetan suomenkielinen päivähoito tarvitsee kipeästi lisäpaikkoja, jotta 

vapaita hoitopaikkoja olisi tarjottavaksi tarpeen vaatiessa. Varhaiskas-

vatuksen ohjaaja on selvittänyt mahdollisuutta saada käyttöön Vilpertin 

ja Miessin välissä oleva vuokra-asunto, joka on tällä hetkellä vuokraus-

käytössä. Vuokralaisten ja isännöitsijän kanssa on käyty neuvotteluja, 

ja vuokralaiset ovat lupautuneet tarpeen vaatiessa siirtymään toiseen 

asuntoon.  

 

Asunto on pinta-alaltaan 80 m2, 3h+k+s. Se sijaitsee Vilpertin ja Mies-

sin välissä, saman piha-aidan sisällä. Etuna on, että käytössä on valmis 

piha-alue, ja henkilökunnan siirtyminen tarvittaessa yksiköstä toiseen 

on helpompaa, kun ryhmäperhepäiväkodit sijaitsevat vierekkäin. Asunnon 

tyhjennys tapahtuisi kesän aikana, ja kesän aikana kartoitettaisiin mah-

dolliset korjaus/kunnostustarpeet. Tavoitteena olisi saada uusi ryhmä-

perhepäiväkoti toimimaan syyskuun alusta. Tarkoituksena olisi saada 6-8 

lisäpaikkaa, tarkempi paikkaluku selviää terveystarkastajan hyväksyttyä 

uuden toiminnan. Ryhmäperhepäiväkotiin palkattaisiin kaksi perhepäivä-

hoitajaa, joista toisen palkkakustannuksiin ei ole varauduttu talousar-

viosuunnittelussa. 

 

Asunnon vuokra on 551,23e/kk, sähkö arviolta n. 200e/kk+ vesi kulutuksen 

mukaan. Uusien tilojen käyttöönottoon ei ole varauduttu talousarviossa. 

Kalustaminen ja varustaminen pyrittäisiin tekemään lahjoituksilla, kun-

nan varastoista löytyvillä kalusteilla, sekä mahdollisesti muista ryhmä-

perhepäiväkodeista joutilaina olevilla kalusteilla, tekstiileillä ja va-

rusteilla. Hankintoina tälle vuodelle pyrittäisiin tekemään vain toimin-

nan aloittamiseksi välttämättömät hankinnat. Lisäksi kustannuspaikalta 

025501 Erityis- ja varhaiskasvatus momentilta 4580 voitaisiin osoittaa 

käyttämättömät 300 e kalustorahaa ja kustannuspaikalta 025502 Perhepäi-

vähoito momentilta 4580 150 e kalustorahaa ryhmäperhepäiväkodin varusta-

miseen. Vuokra-, sähkö- ja vesimaksuihin menee arviolta 5000 e ja perhe-

päivähoitajan palkkausmenoihin 9000 e.   

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 
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Sivistyslautakunta päättää, että Hettaan perustetaan uusi ryhmäperhepäi-

väkoti vastaamaan hoitopaikka- ja lisätilatarpeisiin. Sivistyslautakunta 

esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää 14 000 e lisämäärärahan 

Hettaan perustettavalle ryhmäperhepäiväkodille.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

_______ 
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Sivistysltk 48 § TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT PÄIVÄHOIDOSSA HOITOKAUDELLE 2013-

2014 

 

Päivähoidossa on ollut seuraavat määräaikaiset hoitajien paikat 

- Peltovuoman perhepäivähoitaja 

- Perhepäivähoitaja Vilpertti 0,5, esikoululaisten iltapäivähoito 0,5 

- Perhepäivähoitaja Vilpertti 0,5, Vekkula 0,5 

- Lastenhoitaja Miessi 

- Kotona toimiva perhepäivähoitaja, Hetta 

 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodissa lapsimäärät pysyvät nykyisellä tasol-

la, ja tarve määräaikaiselle perhepäivähoitajalle jatkuu. Tässä vaihees-

sa toimi täytetään määräaikaisena, sillä hoitoa tarvitsevien lasten mää-

rä on hyvin vaikeasti ennustettavissa jatkossa. Määräaikaiseen perhepäi-

vähoitajan toimeen on varauduttu talousarviosuunnittelussa.  

 

Vilpertin ja esikoulaisten iltapäivähoidon perhepäivähoitaja muutetaan 

Hetan uuden ryhmäperhepäiväkodin vastaavan perhepäivähoitajan paikaksi. 

Palkkamenoihin on varauduttu talousarviosuunnittelussa. Lisäksi uuteen 

perustettavaan ryhmäperhepäiväkotiin palkataan toinen perhepäivähoitaja, 

jonka palkkamenoihin ei ole varauduttu talousarviosuunnittelussa. Määrä-

aikaisuuden perusteena on mahdollinen henkilöstörakenteen muutos lähi-

vuosina (Päiväkoti). 

 

Vekkulan ja Vilpertin perhepäivähoitajan toimi täytetään kokoaikaisena 

Vekkulan perhepäivähoitajan toimena, sillä Vekkulassa on lisääntynyt il-

ta- ja viikonloppuhoidontarve, jolloin tarvitaan kahta hoitajaa jakamaan 

työpäivän pituus sekä mahdollistetaan viikonloppuvuorossa olevalle hoi-

tajalle arkivapaan pitäminen viikolla. Määräaikaiseen perhepäivähoitajan 

toimeen on varauduttu talousarviosuunnittelussa. Määräaikaisuuden perus-

teena on hoidettavien lasten määrän vaikea ennustettavuus sekä mahdolli-

nen henkilöstörakenteen muutos lähivuosina. 

 

Miessin lapsimäärä ensi syksynä tulee olemaan 9-10 lasta. Myös Miessin 

hoitolapsilla on vuorohoitotarvetta iltaisin ja viikonloppuisin. Jotta 

henkilökunta olisi asetuksen mukainen ja vuorohoitotarpeeseen pystytään 

vastaamaan, tarvitaan ensi hoitokaudella määräaikaista lastenhoitajaa 

toukokuun loppuun asti. Kesäaikana suurin osa Miessin lapsista jää pois 

hoidosta. Määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärän vaihtelevuus ja 

vaikea ennustettavuus lähitulevaisuudessa.  

 

Touhulan lapsimäärä nousee syksyllä seitsemästä yhteentoista. Touhulassa 

on tällä hetkellä kaksi vakituista perhepäivähoitajaa ja yksi vakituinen 

lastenhoitaja. Touhulan aukioloaika vaihtelee päivittäin 7-22.30 välil-

lä, ja lisäksi hoidon tarvetta on viikonloppuisin. Vuorohoitoa tarvitse-

via lapsia on useita. Viikonloppuvuorolaisen tarvitsee viikolla pitää 

arkivapaansa. Lisäksi ensi syksystä alkaen hoitolapsilla on päivystys-

tarvetta, jolloin hoitajilta vaaditaan varallaoloa ja tarvittaessa siir-

tymistä perheen kotiin. Touhulaan tarvitaan neljäs määräaikainen perhe-



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 16.5.2013 19 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

päivähoitaja. Määräaikaisuuden perusteena on hoidettavien lasten määrän 

ja hoidon tarpeen vaikea ennustettavuus. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että haettavaksi laitetaan seuraavat määrä-

aikaiset tehtävät: 

 

- Perhepäivähoitajan toimi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin ajalle 

1.8.2013-31.7.2014 

- Vastaavan perhepäivähoitajan toimi Hettaan perustettavaan ryhmäper-

hepäiväkotiin ajalle 1.8.2013-31.7.2014 

- Vekkulan perhepäivähoitajan toimi ajalle 1.8.2013-31.7.2014 

- Miessin lastenhoitajan toimi ajalle 1.8.2013-31.5.2014 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa  

 

- Perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen Hettaan perustettavaan 

ryhmäperhepäiväkotiin ajalle 1.8.2013-31.7.2014 

- Perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen Touhulassa ajalle 

1.8.2013-31.7.2014 

 
Varhaiskasvatusohjaaja korjasi ehdotustaan kokouksessa seuraavasti: Kos-

ka kunnanhallitus ei ole käsitellyt vielä ryhmäperhepäiväkotien vastaa-

vien nimeämistä ja palkkauksen tarkistamista koskevaa asiaa, laitetaan 

esitetty vastaavan perhepäivähoitajan toimi tavallisena perhepäivähoita-

jan toimena auki ja mahdollinen yksikön vastaavuus sovitaan myöhemmin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

_______ 
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Sivistysltk 49 § OPINTOVAPAA- JA SIVUTOIMILUPAHAKEMUS/MAARIT MAGGA 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava hakemus: 

 

”Hakemus 28.4.2013 

Haen palkatonta opintovapaata ajalle 9.8. – 11.10.2013 sekä 3 työpäivää 

viikolla 46. Aion suorittaa duodjemasteropintoihin kuuluvia aineopintoja 

15 op syksyllä 2013 Saamen korkeakoululla ja haen tarkoitusta varten ai-

kuisopintotukea. 

 

Mahdollinen sijainen on jo tiedossa ja voin auttaa asiassa mikäli minul-

le opintovapaa myönnetään. 

 

Haen myös lupaa toimia sivutoimisena yrittäjänä. Verotuksen kannalta on 

järkevämpää esim. tehdä käännöstöitä yrityksen kautta. 

 

Ystävällisin terveisin 

Maarit Magga 

FM, saamen lehtori” 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää lehtori Maarit Maggalle palkatonta virkava-

paata ajalle 9.8. – 11.10.2013 sekä kolme päivää viikolla 46 duodjemas-

teropintojen suorittamista varten. 

 

Hallintossäännön 36 § mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoi-

men vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus, 

joten tältä osin hakemus siirretään kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

________ 
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Sivistysltk 50 § ENONTEKIÖN JA MUONION KUNTIEN YHTEINEN KUNTOUTUKSEN 

ASIASKASYHTEISTYÖRYHMÄ; SIVISTYSLAUTAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN 

NIMEÄMINEN 

 

Enontekiön ja Muonion kuntien kesken on päätetty perustaa yhteinen asia-

kasyhteistyöryhmä. Enontekiön kunnanhallitus on 18.3.2013 päättänyt pe-

rusturvalautakunnan esityksestä pyytää myös sivistyslautakunnan nimeä-

mään ryhmään koulutoimen edustajan ja tälle varahenkilön. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta nimeää Enontekiön ja Muonion kunnan yhteiseen kuntou-

tuksen asiakasyhteistyöryhmään edustajansa ja hänelle varahenkilön. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta nimesi Enontekiön ja Muonion kunnan yhteiseen kuntou-

tuksen asiakasyhteistyöryhmään edustajakseen puheenjohtaja Satu-Marja 

Eira-Keskitalon ja varalle erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja 

Eila Halmiaisen. 

 

_______ 
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Sivistysltk 51 § KARESUVANNON KOULUN APULAISJOHTAJAN NIMEÄMINEN AJALLE 

1.8.2013 – 31.5.2014 

 

Karesuvannon koululla luokanopettajana toimiva Virpi Väisänen jää virka-

vapaalle ensi lukuvuodeksi. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on myöntänyt 

virkavapauden hallintosäännön 40 § kohta 2 mukaisesti. Virpi Väisänen on 

toiminut virkansa ohella koulun apulaisjohtajana.  

 

Enontekiön hallintosäännön 54 § 7. kohdan mukaan sivistyslautakunta te-

kee koulunjohtajien nimeämisiin liittyvät päätökset.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta nimeää Karesuvannon koulun apulaisjohtajaksi Virpi 

Väisäsen virkavapauden ajaksi 1.8.2013 – 31.5.2014 luokanopettaja Taina 

Syväjärven. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta nimesi Karesuvannon koulun apulaisjohtajaksi Virpi 

Väisäsen virkavapauden ajaksi 1.8.2013 – 31.5.2014 luokanopettaja Taina 

Syväjärven. 

 

_______ 
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Sivistysltk 52 §  EI-julkinen (JulkL 24 § kohta 6) 
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Sivistysltk 53 § OPETUSSUUNNITELMALISÄYS: VUOSILUOKKIIN SITOMATON 

OPISKELU 

Opetushallituksen nettisivuilla olevissa säädöksissä ja ohjeissa selvi-

tetään mahdollisuutta suorittaa perusopetus ilman vuosiluokkiin jakoa: ” 

Opetus on peruskouluissa järjestetty lähes aina siten, että oppilaat 

etenevät opinnoissaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Perus-

opetuksessa on kuitenkin tilanteita, joissa tarvitaan toisenlaista tai 

suurempaa joustoa kuin mihin vuosiluokittainen järjestelmä antaa mahdol-

lisuuden. Tätä joustoa tarjoaa perusopetusasetuksen 11 §:n 3 momentin 

säännös.  

 

Asetuksen 11 § 3 momentin mukaan oppilas voi vuosiluokkiin jaetun oppi-

määrän sijaan edetä opinnoissa oman opinto-ohjelman mukaan. Tällaisen 

menettelyn edellytyksenä on, että siitä on päätetty koulun opetussuunni-

telmassa. Vuosiluokkiin sitomaton järjestely voi koskea kaikkia koulun 

oppilaita, tiettyjen vuosiluokkien/opetusryhmien oppilaita tai yksittäi-

siä koulussa opiskelevia oppilaita. Järjestelyn taustalla voi olla eri-

laisia syitä kuten koulun yleiset pedagogiset ratkaisut, yhdysluokkaope-

tuksen järjestelyt tai yksittäistä oppilasta koskien esimerkiksi opiske-

lun vaikeutuminen sairauden vuoksi. Järjestely tuo joustoa sekä opetus-

järjestelyihin, opinnoissa etenemiseen että oppilaan arviointiin.  

Valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 

asiaa on käsitelty kohdassa 2.3 Perusopetuksen rakenne. 

 

Oman opinto-ohjelman mukaan etenemisestä on usein käytetty määritelmää 

”vuosiluokkiin sitomaton opiskelu” tai ”vuosiluokkiin sitomaton opetus”. 

Tämä on saattanut synnyttää vääriä mielikuvia opintojen järjestämisestä 

luokattomasti lukion malliin. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Kyse ei ole 

myöskään vain erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille 

tarkoitetuista opetusjärjestelyistä. Määritelmä ”oman opinto-ohjelman 

mukaan eteneminen” voi luoda myös käsityksen, jonka mukaan järjestelmä 

on työläs ja edellyttää runsasta oppilaskohtaista suunnittelua. Tämäkään 

ei pidä paikkaansa.  

Asiaa pyritään havainnollistamaan seuraavassa. 

Mitä oman opinto-ohjelman mukaan etenemisellä tarkoitetaan perusopetuk-

sessa 

Oppilaan, opetuksen ja opinnoissa etenemisen sidonnaisuutta vuosiluok-

kaan voidaan tarkastella eri tekijöiden suhteen: 

1. oppilas sidottu tiettyyn vuosiluokkaan 
2. oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt (opetus ja opiskelu) on jaettu 

vuosiluokittain ja sidottu niihin 

3. opinnoissa eteneminen on sidottu aikaan vuosiluokkien perusteella. 

Perusopetus on säädösten mukaan rakenteeltaan vuosiluokallista opetusta, 

joten oppilas on siis aina tietyn vuosiluokan oppilas. 
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Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä ei sen sijaan ole valtakunnalli-

sissa säädöksissä sidottu vuosiluokkiin vaan laajempiin kokonaisuuksiin. 

Nämä kokonaisuudet – osiot – määräytyvät tuntijaon nivelkohtien mukai-

sesti. Useimmissa aineissa nivelkohtia on perusopetuksen aikana yksi. 

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa nivelkohtia on 

kaksi, ja B-kielessä ja kotitaloudessa ei yhtään. Tavoitteiden ja sisäl-

töjen jakamisesta ja opiskelujärjestelyistä osioiden sisällä päätetään 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Säädökset antavat siis mahdollisuu-

den jakaa opiskeltava aines eli oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt pai-

kallisin päätöksin toisin kuin vuosiluokittain. 

 

Kolmas opiskeluun liittyvä sidonnaisuus on aika. Perusopetuksen oppimää-

rä on säädöksissä määritelty yhdeksän vuoden laajuiseksi, ei siis vält-

tämättä yhdeksän vuotta kestäväksi. Yleensä opinnot etenevät kouluissa 

luokka ja vuosi kerrallaan. Ainoa tapa varioida opiskeluaikaa on joko 

luokalle jääminen tai luokan yli hyppääminen. Tämä pidentää tai lyhentää 

opiskeluaikaa vuodella ja koskee aina kaikkia oppiaineita. Lisäksi opin-

toihin käytettävää aikaa voidaan kasvattaa kesällä järjestettävien ns. 

ehtolaiskuulustelujen avulla. Muunlainen, esimerkiksi parin kuukauden 

tai puolen lukuvuoden mittainen ja vain yhtä tai kahta oppiainetta kos-

keva variointi on vuosiluokittain etenevissä opinnoissa mahdotonta. 

 

Perusopetuksessa oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen liittyy lähinnä 

kohtaan 2) eli siihen, että oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä ei 

määritellä opetussuunnitelmassa vuosiluokittain vaan ne jaetaan opinto-

kokonaisuuksiksi muulla tavalla. Tämä tuo mahdollisuuksia kohdan 3) mu-

kaiseen joustoon johonkin opintokokonaisuuteen käytetyn ajan suhteen. 

Niin haluttaessa se lisää myös mahdollisuuksia muodostaa opetusryhmiä 

yli vuosiluokkien rajojen. 

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeltaessa oppilaan tai oppilaiden on 

mahdollista edetä jossakin oppiaineessa opintokokonaisuudesta toiseen 

hitaammin kuin luokallisessa järjestelmässä. Oman opinto-ohjelman mukaan 

eteneminen tarjoaa myös erityiskiinnostuneille oppilaille mahdollisuuden 

edetä muita nopeammin ja syvemmälle jossakin oppiaineissa. Näin voidaan 

luokallista järjestelmää joustavammin ottaa huomioon oppilaan erilaiset 

tarpeet.  

On tärkeää huomata, että sekä hitaammin että nopeammin edettäessä oppi-

las voi koko ajan opiskella oman opetusryhmänsä mukana. Hän ei jää luo-

kalleen eikä joudu hyppäämään luokan yli vaan ajalla variointi tapahtuu 

oman opetusryhmän mukana opiskellen.  

 

Kuten edellä olevasta voidaan havaita, vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

on itse asiassa opetuksen eriyttämisen muoto, jota kouluissa on tavalla 

tai toisella käytetty aina. Nykyisin sitä varten on olemassa tietty sää-

döspohja, joka tekee käytännöt näkyvämmäksi ja helpommaksi hallita.  
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Opetussuunnitelmalle asetettavat vaatimukset 

Mikäli paikalliseen opetussuunnitelmaan halutaan sisällyttää mahdolli-

suus edetä opinnoissa vuosiluokkiin sitomattomasti eli oman opinto-

ohjelman mukaisesti, täytyy oppiaineiden oppimääristä muodostaa opetus-

suunnitelmaan opintokokonaisuuksia siis muulla perusteella kuin vuosi-

luokittain. Kullekin kokonaisuudella määritellään opetuksen tavoitteet 

ja sisällöt. Lisäksi on määriteltävä opintokokonaisuuden sisältämän ope-

tuksen tuntimäärä. 

 

Opintokokonaisuudet voidaan muodostaa niin, että ne on tarkoitus opis-

kella lukuvuotta lyhyemmässä tai pidemmässä ajassa. Esimerkkinä edelli-

sestä voidaan mainita perinteinen yläluokilla opiskeltava jonkin oppiai-

neen kurssi. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu esimerkiksi opintokokonai-

suus, joka on muodostettu yhdysluokkana opetettavien vuosiluokkien – 

esimerkiksi luokat 1-2 - oppimääristä. Tällainen laaja kokonaisuus jae-

taan edelleen pienemmiksi, esimerkiksi oppiainerajat ylittäviksi eheyte-

tyiksi kokonaisuuksiksi. Yhdysluokalla opiskeleva oppilas etenee tämän 

kaksivuotisen opintokokonaisuuden sisällä opinnoissaan joustavasti. Yh-

dysluokkaopetuksen käytännöt saattavat jo monissa kouluissa olla hyvin 

lähellä tällaista vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, vaikka järjestelmä 

olisi opetussuunnitelmassa määritelty luokalliseksi. 

 

Opetussuunnitelmassa on määriteltävä myös ne tiedot ja taidot, jotka 

ovat edellytyksenä sille, että oppilas voi aloittaa tietyn uuden opinto-

kokonaisuuden opiskelun. Oppilaalla tulee siis olla riittävät tiedot ja 

taidot suhteessa edellisen opintokokonaisuuden tavoitteisiin, jotta hän 

voisi edetä opiskelemaan seuraavaa. Jos hänen tietonsa ja taitonsa eivät 

ole riittävän hyvät, hän ei vielä siirry eteenpäin. Jos vuosiluokkiin 

sitomaton järjestely koskee vain muutamia oppilaita, voi määrittelyn 

tehdä opetussuunnitelman sijaan kullekin oman opinto-ohjelman mukaan 

etenevälle oppilaalle laadittavassa oppimissuunnitelmassa (ks. alla). 

Koko koulua tai kokonaisia yhdysluokkia koskevassa vuosiluokkiin sito-

mattomassa järjestelmässä määrittely on syytä tehdä opetussuunnitelmas-

sa.  

 

Opintokokonaisuuksien lisäksi opetussuunnitelmassa on kuvattava, miten 

oppilaan suorituksia ja opintojen etenemistä seurataan ja miten ne doku-

mentoidaan. Hyvä väline tähän on oppimissuunnitelma. Siinä voidaan kuva-

ta oppilaan opinto-ohjelma ja siihen sisältyvät opintokokonaisuudet sekä 

myös mahdolliset tukitoimet. Jos oppilas on otettu tai siirretty eri-

tyisopetukseen, voidaan tarvittavat asiat kuvata hänelle laaditussa 

HOJKS:issa. 

Vuosiluokkiin jakamattoman järjestelmän tarjoamat joustomahdollisuudet 

Oppilaan arviointia ajatellen vuosiluokkiin sitomattoman järjestelmän 

merkittävin jousto on se, että oppilas ei jää luokalleen mahdollisten 

hylättyjen tai puuttuvien suoritusten vuoksi. Lukuvuoden päättyessä hän 

saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksista ja 
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siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne edel-

lisenä lukuvuonna jäivät. Oppilas voidaan jättää luokalleen vain yleisen 

huonon koulumenestyksen perusteella.  

 

Vuosiluokallisen järjestelmän luokilla 1-8 oppilaan siirto seuraavalle 

vuosiluokalle on säädösten mukaan tosin mahdollista vaikka hänellä olisi 

hylättyjäkin suorituksia lukuvuositodistuksessaan. Vuosiluokkiin sito-

mattoman järjestelmän etu on, että oppilaan todistukseen merkitään vain 

hyväksytyt suoritukset ja muilta osin hän jatkaa opintojaan seuraavalla 

vuosiluokalla. Tällä voi olla merkitystä sekä oppilaan oppimismotivaati-

on että itsetunnon kannalta. Myös tilanteissa, joissa oppilas on sairau-

den takia joutunut olemaan pois koulusta eikä ole pystynyt opiskelemaan 

normaalisti, edellä kuvattu menettely on oppilaan kannalta parempi kuin 

hylättyjä arvosanoja sisältävän todistuksen antaminen.  

 

Merkittävän joustomahdollisuuden vuosiluokkiin sitomaton järjestelmä 

tarjoaa erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa. Vuosiluokallisessa 

järjestelmässä yhdeksännellä luokalla oleva oppilas jää luokalleen, jos 

hän ei jostain syystä pysty suoriutumaan hyväksyttävästi opinnoistaan. 

Luokalle jäävän oppilaan kaikki kyseisen vuosiluokan suoritukset, myös 

jo hyväksytyt, raukeavat luokalle jäännin myötä. Jos oppilas sen sijaan 

etenee oman opinto-ohjelmansa mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti, eivät 

hänen jo hyväksytyt suorituksensa raukea. Oppilas jatkaa seuraavana lu-

kuvuonna opintojaan 9. luokan oppilaana ja saa päättötodistuksen heti, 

kun perusopetuksen oppimäärä eri oppiaineissa on hyväksytysti suoritet-

tu. Tällaisella järjestelyllä on suuri merkitys varsinkin sellaisille 

oppilaille, joiden koulunkäyntimotivaatio ei ole kovin hyvä ja jotka 

luokan kertaamisvaatimusten vuoksi saattaisivat jäädä vaille perusope-

tuksen päättötodistusta.  

 

Myös Suomeen ulkomailta palaavien oppilaiden tai maahanmuuttajataustais-

ten oppilaiden opiskeluun vuosiluokkiin sitomaton järjestelmä tuo tar-

vittaessa joustomahdollisuuksia.” 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta lisää Enontekiön perusopetuksen opetussuunnitelmaan 

mahdollisuuden edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-

ohjelman mukaan (perusopetusasetus 11 § 3. mom). Koska vuosiluokkiin si-

tomaton järjestely koskee Enontekiön kunnassa vain muutamia oppilaita, 

tehdään vaadittavien tietojen ja taitojen määrittely opetussuunnitelman 

sijaan kullekin oman opinto-ohjelman mukaan etenevälle oppilaalle laa-

dittavassa oppimissuunnitelmassa. 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

_______ 
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Sivistysltk 54 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Saila Kuukasjärvi halusi, että selvitetään kenellä on Kilpisjärven moni-

toimitalon avaimia ja miten niitä saisi kyläyhdityksen ym. tarvitsijoi-

den käyttöön. Koulutoimi selvittää asiaa. Samalla hän esitti, että ky-

läyhdistyksen tavaroiden säilytykseen luovutettaisiin koululla oleva va-

rastohuone. 

 

________ 
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Sivistysltk 55 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

- Työpaikkaselvitysraportti 27.11.2012 Karesuvannon koulu 

- Kilpisjärven koulun työajan muutos kevään 2013 osalta (vapaapäivän 

muuttaminen 6.5. tilalta pidettäväksi pe 10.5.) 

- Revontuli-opiston toimintakertomus v. 012 

- Eija Huhtaniska suorittaa oppisopimuskoulutukseensa kuuluvaa kasvun 

ja kehityksen harjoittelu- ja näyttöjaksoa ryhmäperhepäiväkoti Vil-

pertissä. 

- koulukeskuksen opettajakunnan kokousten, oppilaskunnan hallituksen 

ja vanhempainillan keskustelujen perusteella ensi lukuvuoden alusta 

lukien käytöstä poistetaan keskellä päivää oleva vapaatunti.  

- Rosa Pietikäisen muistaminen menestymisestä SM-voimanostokisoissa 

Mäntyharjulla 

- sivistysosastolla on tehty seuraavat hankehakemukset: kuntien ja 

alueiden kulttuurin kehittäminen, lukion tietotekniikan laitehan-

kinnat ja perusopetuksen kansainvälistyminen 

 

 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

_______ 
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Sivistysltk 56 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. Seuraava kokous 6.6.2012 klo 

14. 

 

_______ 
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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 39, 42, 52, 54, 55 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

53, 56 

 

 

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 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

53, 56 

 

 

 

 

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: 

 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

faksi 010 364 2995, sähköposti rovaniemi.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:rovaniemi.hao@oikeus.fi

