
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ke 23.9.2015 klo 12 – 14.50 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mauri Koskela vs. kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Hanna Tissari vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

Asiat   88 § - 99 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Sirpa-Liisa Korva  Hannu Kultima 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 2.10.2015 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

ASIALISTA: 

 

88 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

89 § SIVISTYSTOIMEN TA-ESITYS VUODELLE 2016  

90 § TA 2016 SISÄLTÖMUUTOSTEN JA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

91 § PÄIVÄKODIN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMI 

92 § ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA-KUNTOUTUSOHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN  

 TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI 

93 § TYÖLLISYYDEN JA OSAAMISEN EDISTÄMISEEN SEKÄ SOSIAALISEEN  

OSALLISUUTEEN LIITTYVÄ KEHITTÄMISHANKE  /ENNALTAEHKÄISEVÄ 

MONITOIMIJUUS HYVÄKSYMINEN JA YHTEISÖKOORDINAATTORIN NIMEÄMINEN 

94 § KOULUTOIMEN HANKKEET 2015 – 2018 

95 § SIIVOOJAN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN  

96 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

97 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

98 § TÄSMENNYS/LISÄYS HETAN KOULUKESKUS, TILAVUOKRIEN PÄIVITYS JA    

     KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN § 79 27.8.2015 

99 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 88 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan 

ja Hannu Kultiman. 

 

Esityslista ja Heikki Järvistön laatima lisäpykälä § 98 hyväksyttiin ko-

kouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 2.10.2015. 

 

Kokouksen alussa sivistyslautakunta haastatteli päiväkodin saamenkieli-

sen osaston lastenhoitajan paikkaa hakeneita Aslak Guttormia ja Liisa 

Valkeapäätä. Liisa Valkeapää perui hakemuksensa. 

 

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 2.10.2015. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 89 § SIVISTYSTOIMEN TA-ESITYS VUODELLE 2016  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta teki muutoksia esityksessä olleisiin perusteisiin. 

Niiden vaikutusta talousarvion loppusummaan ei voitu kokouksessa antaa. 

Todennäköisesti sivistystoimen talousarvio kuitenkin jää alle annetun 

raamin. 

 

Koska sivistyslautakunta poisti esityksestä Peltovuoman koulun uudelleen 

järjestelyt, investointiosasta myös poistetaan koululle suunnattu remon-

tointimäärärahaesitys. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi liitteenä olleet BSC-kortit edelleen hyväk-

syttäväksi kunnanhallitukselle ja –valtuustolle. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta on ottanut talousarvion valmistelussa huomioon kun-

nanvaltuuston ja –hallituksen velvoitukset tiukkaan taloudenpitoon ja 

tehtävien ja toimintojen vaihtoehtoisten toimintamallien etsimiseen ot-

taen huomioon luonnolliset henkilöstömuutokset. 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle 

sivistystoimen talousarvion ja sivistystoimen BSC-korttien hyväksymistä  

vuodelle 2016 kunnanhallituksen antaman raamin mukaisesti 4.980.000 € 

(toimintakate, ulkoiset nettomenot) sekä selostusosassa mainitut kohdat 

investointiosaan. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on antanut kokouksessaan 23.6.2015 kunnan ta-

lousarvioraamin vuodelle 2016. 

 

Kunnanhallitus on antanut 8.7.2015 talousarvion ja –suunnitelman laadin-

taohjeen suunnitelmakaudelle 2016 – 2018. Liite. Ohjeen mukaan talousar-

vion laadinnassa on otettava huomioon vuosille 2016 – 2017 kohdistuvat 

peruspalveluiden valtionosuuksien leikkauspaineet. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä toiminta- ja organisointitapojen kustannustehokkuuteen.  

 

Kunnanhallituksen antaman laadintaohjeen mukaan vastuuviranhaltijoiden 

on valmistelussa ja esityksissä huomioitava tiukan menokurin lisäksi 

erityisesti mm. tehtävien organisointi ja toimintojen tehostaminen sekä 

laajasti vaihtoehtoiset toimintamallit mm. henkilömuutosten yhteydessä. 

 

Lähtökohtana valmistelussa on vuoden 2014 tilinpäätös ja vuoden 2015 ta-

lousarvio huomioiden mm. palkkojen korotukset. Lautakuntien tulee jättää 

talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään 25.9.2015. 

 

Kunnanhallituksen antama talousarvioraami vuodelle 2016 (toimintakate, 

ulkoiset menot, suluissa v. 2015 annettu raami ja todelliset menot 

2014): 
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- kunnanhallitus 1.515.000 € (1.544.510)  (1.668.523) 

- sivistyslautakunta 4.980.000 € (4.812.620)  (5.676.881) 

- perusturvalautakunta 7.575.000 € (7.464.840)  (8.076.180) 

- tekninen lautakunta   555.000 € (  555.460)  (1.491.529) 

 

Tulojen vaikea ennustettavuus, valtion ja hankkeiden erillisrahoitus, 

saamenkielen tunneista saatava valtionavustus jne. tekevät talousarvion 

laadinnasta vaikeasti ennustettavan tulojen osalta. Vuosi 2014 meni hy-

vin, kun erilaisia tuloja tuli paljon. Vuosi 2016 saattaa tältä osin ol-

la erilainen. Joka hallintokunnassa on myös muutoksia joka vuosi, joten 

vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.  

 

Vuonna 2014 sivistystoimen talousarvioon oli arvioitu tuloja 813.570 €. 

Tulot toteutuivat 1.050.441 € ja näin ylittyivät arvioidusta 236.871 € 

(mm. saamen tunneista edelliseltä vuodelta, oppisopimuskorvauksista, Ke-

la-korvauksista, uusista isoista hankkeista jne). Todelliset menot ovat 

kuitenkin olleet 117.131 € suuremmat kuin arvioitiin eli menoraami yli-

tettiin, vaikka toimintaa oli jo yritetty sopeuttaa monin tavoin ja han-

kintakieltokin otettu käyttöön jo aikaisin syksyllä. 

 

Vuodelle 2016 nettoraami on 4.980.000 eli pienennystä todelliseen toteu-

tumaan vuoteen 2014 verrattuna 696.881 € (v. 2014 todellinen menototeu-

tuma oli 5.676.881). Menot ovat vuosina 2013 - 2015 kasvaneet mm. uusien 

ryhmäperhepäiväkotien perustamisesta Hettaan ja Peltovuomaan, Hiihtomaan 

ja työpajan siirrosta jne. Myös monet uudet hankkeet ovat nostaneet me-

nopuolta (myös vastaavasti tulopuolta). Talousarvion toteuttamisessa on 

kuitenkin noudatettu tarkkaa linjaa ja jo laadinnan yhteydessä pyritty 

huomioimaan kaikki palkkausmuutokset.  

 

Kunnan investointiosaan sivistyslautakunta esittää seuraavaa: 

- Kilpisjärven monitoimitalon rakentaminen vv. 2016 – 2017 siten, et-

tä toiminta voitaisiin aloittaa lukuvuoden 2017 – 2018 alussa 

- Peltovuoman koulun tilojen muutostyöt varhaiskasvatuksen ja al-

kuopetuksen siirtyessä tiloihin elokuussa 2016. 

- Päiväkodin piha-alueen rakentaminen, ulkoliikuntavälineet, tie ja 

huoltotie, kevyen liikenteen väylä 

- Liikuntahallin sisäremontti 

- Hetan uimaranta 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 90 § TA 2016 SISÄLTÖMUUTOSTEN JA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi tulosyksikkökohtaiset BSC-kortit vuodelle 

2016. 

 

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että Leppäjärven ryhmäperhe-

päivähoito lakkaa 1.8.2016 hoitolasten vähyyden vuoksi ja alueen päivä-

hoito siirtyy uuteen Hetassa olevaan päiväkotiin. 

 

Sivistyslautakunnan enemmistö ei hyväksynyt Peltovuoman koulun muutta-

mista 0. -2.-luokkia sisältäväksi, joten ehdotettua muutosta ei tehdä. 

Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima jättivät asiasta eriävän 

mielipiteensä. 

 

Sivistyslautakunnan enemmistö päätti kokouksen aikana (ilman erillistä 

valmistelua), että Peltovuoman ryhmäperhepäivähoitoyksikkö lakkaa ja 

päivähoito siirretään Hetan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen. Hanna Tissari, 

Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima jättivät asiasta eriävän 

mielipiteensä. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi loput ehdotuksessa olleet talousarvion 2016 

sisältöön vaikuttavat esitykset ja selvitykset. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioraamiin sisällytetyt suunnitelmat 

ja muutokset palvelutuotantoon selostuksen mukaisesti sekä tulosyksikkö-

kohtaiset BSC-kortit liitteen mukaisesti. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on antanut kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus-

tolle esityksen talousarviosta edellisessä pykälässä. Hallintosäännön 45 

§ mukaan lautakunnat päättävät itse talousarvion puitteissa tehtäväalu-

eidensa palvelurakenteista ja palveluajoista sekä niiden muutoksista. 

Palvelutuotannon keskeisimmistä muutoksista päättää valtuusto. 

 

Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen 2016 ja 2017 sisältyy seuraa-

via lautakunnan päätettävissä olevia palvelurakenteen muutoksia aikai-

semmin hyväksyttyjen ja osin jo toteutettujen lisäksi (mm. ensi vuonna 

päiväkodin kustannukset näkyvät budjetissa jo koko vuoden ja vastaavasti 

ryhmäperhepäiväkotien määrä vähenee Hetan kolmen yksikön verran, perhe-

päivähoito lakkaa, kun hoitopaikat osoitetaan uuteen päiväkotiin): 

  

- Leppäjärven ryhmäperhepäivähoitotoiminta lakkautetaan ja päivähoito 

keskitetään uuteen päiväkotiin Hettaan 1.8.2016 alkaen. Kustannus-

vaikutus n. 50.000 €/kalenterivuosi(työntekijän palkka, vuokraku-

lut, ruokapalvelut).  

- Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten opetus keskitetään Hetan koulu-

keskukseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. Kustannusvaikutus vähin-
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tään 50.000 €/kokonainen kalenterivuosi (yhden opettajan palkka). 

Koulun ja päivähoidon budjettiin tehtiin varaus tilojen järjeste-

lystä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi 

- Peltovuoman suomenkielinen päivähoito siirretään koululta vapautu-

viin tiloihin 1.8.2016, jolloin varhaiskasvatus ja alkuopetus ovat 

samassa toimipisteessä. Kustannusvaikutus n. 15.000 

€/kalenterivuosi (mm. vuokrat, ruoankuljetus). 

- kustannusten säästämiseksi ja toimintojen kokonaisvaltaisen suun-

nittelun tehostamiseksi tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muu-

tokset rehtori/apulaisrehtorin tehtäviin ja apulaisjohtajien luku-

määrään koulujen pienenemisen ja uudistuksiin, mm. sähköisiin pal-

veluihin siirtymisen vuoksi (kustannussäästö n. 10.000,-/v). Muu-

tokset voimaan 1.1.2016 ja 1.8.2016 lähtien. 

- Hiihtomaa ja liikuntahalli siirretään v. 2017 teknisen alaisuuteen 

- Lihku matkai-hanke siirtyy Muonion hallinnoimaksi v. 2016 

- Karesuvannon ja Kilpisjärven ruokapalveluun liittyvät palkkaukset 

siirretty keskuskeittiön alle, joten koulutoimen budjetti siltä 

osin pienenee ja vastaavasti keskuskeittiön suurenee (51.200,-). 

Myös elintarvikemäärärahat näiltä kouluilta siirrettiin keskuskeit-

tiön budjettiin ja poistettiin Ka ja Ki koulujen määrärahois-

ta(18.000,-). 

- Uutena työntekijäkuluna keskuskeittiön ja siivouspalveluyksikön 

puolelle kirjattiin päiväkodin työntekijän palkkauskulut 22.200,-. 

- kulttuuritoimeen siirrettiin hanketyöntekijän palkkausmäärärahoja 

ja toimintamäärärahoja tulevan juhlavuoden 2017 valmisteluja varten 

- perhepäivähoito lakkaa Hetassa uuteen päiväkotiin keskittämisen 

vuoksi ja Muonion rajalla olevien hoitolasten loppumisen vuoksi 

 

Vuoden 2016 aikana valmistellaan mahdolliset virkamuutokset kirjastotoi-

men, nuoriso-liikuntatoimen ja kansalaisopistotoiminnan osalta. Näihin 

ja muihinkaan eläkepäätöksiin liittyviin määrärahamuutoksiin ei ole vie-

lä varauduttu vuoden 2016 talousarviossa, koska valmistelu on kesken ja 

virallisia päätöksiä henkilöstön eläkkeelle jäämisistä ei vielä ole. 

 

Sivistystoimi on edelleen laajasti mukana eri hankkeissa. Kunnan omara-

hoitusosuus vaihtelee vuosittain 16.000 – 30.000 € välillä riippuen. 

Hankkeilla työllistetään paikallisia ja voidaan hankkia sivistystoimen 

ja koulujen käyttöön mm. koulutusta ja tarvikkeita mitä ei kunnan perus-

rahoituksella voisi tehdä, joten omavastuuosuudesta huolimatta toiminta 

on kunnalle taloudellisesti kannattavaa. Tulevana kesänä sivistystoimi 

pyrkii lisäämään nuorten kesätyöllistämistä. 

 

 

Kirjaston osalta todetaan, että kirjastohenkilöstön peruspalkat ovat 

hieman nousseet 1.7.2015 alkaen.  

Lapin kirjasto –kimppa siirtyy käyttämään uutta avoimen lähdekoodin 

KOHA-kirjasto-ohjelmaa touko-kesäkuussa 2016. Edellinen kirjasto-

ohjelman vaihto oli syystalvella 2007. Nykyistä ohjelmaa ei enää päivi-
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tetä, joten uuteen siirtyminen on välttämätöntä. Siirtymävuoden jälkeen 

atk-kustannukset pienenevät jonkin verran. 

Kirjastoauton osalta oletetaan, että OKM:n harkinnanvarainen valtion-

osuus säilyy aiempien vuosien tasolla. Kirjastoauton käyttömenoja kas-

vattavat uuden kirjasto-ohjelman hankinta sekä palkkaus- ja polttoaine-

kulujen nousu. 

Kulttuuripalvelut –kohtaan on varattu 75 % hanke- ja tapahtumasihteerin 

palkkauskuluista. 

Enontekiön kirjasto ei hallinnoi mitään hanketta, mutta on mukana useas-

sa. Inarin kirjaston hallinnoima Jutaava kirjasto –hanke päättyy touko-

kuussa 2016. Vuoden 2016 loppuun asti jatkuvat Mikkelin kaupunginkirjas-

ton hallinnoima hanke Kohti Kohaa sekä Lapin maakuntakirjaston hallin-

noimat hankkeet Mediataitoja maakuntaan ja Lapin yhteistä kirjastoa ra-

kentamassa. 

Kirjaston ja kulttuuritoimen virkajärjestelyjen osalta suunnitelma-

vuosille on varattu määräraha päätoimisen kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimenhoitajan palkkaan. Suunnitelma tarkentuu vuoden 2016 al-

kupuolella, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 91 § PÄIVÄKODIN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN TOIMI 

 

Päätös: 

Aslak Guttormin haastattelu pidettiin kokouksen alussa. Ennen oman haas-

tattelunsa alkamista Liisa Valkeapää ilmoitti, että hän peruu hakemuk-

sensa, joten hän poistui kokoustilasta ja haastattelua ei tarpeettomana 

tehty. 

Sivistyslautakunta valitsi saamenkieliseksi lastenhoitajaksi Aslak Gut-

tormin ajalle 1.10.2015 – 31.7.2016. 

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

tamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-

misestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on tehtävään tarvittava puuttuva kelpoisuus. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Kolmannen hakuajan päätyttyä päiväkodin saamenkieliseksi lastenhoitajak-

si valitaan määräaikaiseksi toimintakaudelle 1.10.2015 - 31.7.2016 kou-

lutukseltaan kotipalvelutyöntekijä Aslak Guttorm. 

 

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

tamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-

misestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on tehtävään tarvittava puuttuva kelpoisuus.  

Selostus: 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

lain (272/2005). Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava 

tutkinto esim. lastenohjaajan tutkinto.  Lisäksi vaatimuksena on aikai-

sempi työkokemus alalta. 

 

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen erityisvaatimuksena 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. 

 

Päiväkodin saamenkielisen ryhmän lastentarhanopettajan työpariksi tarvi-

taan lastenhoitaja, koska ryhmä on niin sanottu sisarusryhmä, jossa las-
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ten iät vaihtelevat 1-6-vuotiaisiin. Lapsia ryhmässä on päivähoitohake-

musten perusteella 13, joilla osalla on myös vuorohoidon tarve.   

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen (Hetan päiväkodin saamenkielinen 

päiväkotiosasto toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.8.2015 alkaen) 

hakuaikaa on jatkettu 11.9.2015 asti vähäisen hakijamäärän ja pätevien 

hakijoiden puuttuessa. 

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen hakuaikaa on jatkettu kaksi kertaa 

ja viimeisin haku loppui 11.9.2015. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan 

huomioon. Hakemuksia on saapunut yhteensä kaksi. 
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Sivistysltk 92 § ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA-KUNTOUTUSOHJAAJAN TOIMEN 

MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan perusturvalautakunnan ehdo-

tuksen ja perustelut toimen jatkamiselle ja esittää toimen täyttämistä 

toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. 

 

Mikäli hallitus hyväksyy toimen muuttamisen toistaiseksi voimassa ole-

vaksi, sivistyslautakunta nimeää erityislastentarhanopettaja Eila Halmi-

aisen jatkamaan toimessa toistaiseksi 1.10.2015 alkaen, koska tehtävä on 

jo kertaalleen ollut julkisesti haettavana. Sivistyslautakunta on varan-

nut varhaiskasvatuksen talousarvioon puolet toimen palkkauskustannuksis-

ta talousarviovuodelle 2016 ja suunnitteluvuosille. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan perusturvalautakunnan ehdo-

tuksen ja perustelut toimen jatkamiselle ja esittää toimen täyttämistä 

toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. 

 

Mikäli hallitus hyväksyy toimen muuttamisen toistaiseksi voimassa ole-

vaksi, sivistyslautakunta nimeää erityislastentarhanopettaja Eila Halmi-

aisen jatkamaan toimessa toistaiseksi 1.10.2015 alkaen, koska tehtävä on 

jo kertaalleen ollut julkisesti haettavana. Sivistyslautakunta on varan-

nut varhaiskasvatuksen talousarvioon puolet toimen palkkauskustannuksis-

ta talousarviovuodelle 2016 ja suunnitteluvuosille. 

 

Selostus: 

Perusturvalautakunta on käsitellyt erityislastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan toimen vakinaistamista kokouksessaan 31.8.2015 § 72.  

 

Perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnan-

hallitukselle, että määräaikainen erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaaja-toimi toimi täytetään toistaiseksi. Edelleen perustur-

valautakunta esittää, että toimessa jatkaa Eila Halmiainen.  

 

Kunnanhallitus päätti sivistys- ja perusturvalautakuntien esityksestä 

perustaa määräaikaisen erityslastentarhanopettajan-kuntoutusohjaajan 

toimen kolmen vuoden määrärajaksi 1.10.2012 alkaen. Toimeen valittiin 

julkisen haun kautta erityislastentarhanopettaja Eila Halmiainen.  

 

Toimi on sivistystoimen alainen ja toimen haltijan esimiehenä toimii 

varhaiskasvatusohjaaja.  

 

Erityislastentarhanopettajan – kuntoutusohjaajan tehtävät sosiaalitoi-

messa ovat : 

- erityislasten kotikuntoutuksen ohjaus ja kuntoutusta koskevaan palve-

lusuunnitteluun ja kuntoutuksen verkostotyöhön osallistuminen. Tarvitta-

essa lapsen kuntoutuksen yhdyshenkilönä toimiminen. 
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- erikseen sovittavat muut sosiaalitoimen erityislastentarhanopettajan-

kuntoutusohjaajan asiantuntemusta edellyttävät tehtävät. 

 

Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja toimii ”Lapset puheeksi”- 

menetelmäkouluttajana.  

 

Kuluneena kolmena vuotena työ on osoittautunut tarpeelliseksi. Kun kun-

toutusohjaus hoidetaan pääosin omana työnä, toiminta on ollut taloudel-

lista ja tapahtunut joustavasti asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mu-

kaan. Sosiaalitoimessa toimi on entistäkin tarpeellisempi myös palve-

luohjauksen osalta, kun toimintakeskuksen ohjaajan virkaa ei täytetty 

vaan virkasuhteisen ohjaajan tehtävät jaettiin.  

 

Määräraha toimen palkkaukseen sisältyy kunnan v. 2015 talousarvioon ja 

vv.2015-2017 talous-ja toimintasuunnitelmaan.  

 

Sivistystoimen puolella erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan 

tehtävään kuuluu yhteistyö mm. varhaiskasvatusohjaajan, vastaavan las-

tentarhanopettajan, psykologin, terapeuttien ja neuvolan kanssa. Eri-

tyislastentarhanopettaja konsultoi ja tekee yhteistyötä päivähoitoyksi-

köiden henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmien sekä erityis-

lasten tuki-/kuntoutussuunnitelmien teko yhdessä perheiden ja päivähoi-

tohenkilökunnan kanssa. Erityislasten kanssa tehtävä käytännön kuntou-

tustyö. 
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Sivistysltk 93 § TYÖLLISYYDEN JA OSAAMISEN EDISTÄMISEEN SEKÄ 

SOSIAALISEEN OSALLISUUTEEN LIITTYVÄ KEHITTÄMISHANKE /ENNALTAEHKÄISEVÄ 

MONITOIMIJUUS HYVÄKSYMINEN JA YHTEISÖKOORDINAATTORIN NIMEÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi kustannuspaikkojen aukaiseminen ja 

omarahoitusosuuden varaaminen vuosille 2016 ja 2017 hankepäätöksen mu-

kaisesti. 

 

EU-hankkeessa voidaan palkata määräaikainen työntekijä ilman erillistä 

hakumenettelyä. Sivistystoimi siirtää hankkeen määräaikaiseksi yhteisö-

koordinaattoriksi Enontekiön kunnan osalta nykyisen koulukoutsin Inka 

Alapurasen EMOK/ESR-hankkeen keston ajaksi 1.11.2015 alkaen. 

 

Palkkaus hankkeen muiden kuntien yhteisökoordinaattoreiden palkan mukai-

sesti. 

 

 

Selostus: 

Enontekiön koulutoimessa on valmisteltu viime vuodesta lähtien yhteistä 

EU-hanketta Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin kanssa. Hanke sai 

rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto-ohjelman 

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen kautta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2015 – 28.2.2018. 

 

Lapin yliopiston koordinoima hanke kehittää varhaisen puuttumisen keino-

ja kouluihin. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten syrjäytymiskehityk-

seen puututtaisiin jo peruskoulun aikana ja että nuorilla olisi vahva 

tukiverkosto siinä vaiheessa, kun he lähtevät perusasteelta toisen as-

teen koulutukseen. 

 

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy 

osaksi koulujen toimintakulttuuria-hankkeessa kehitetään kouluissa oppi-

laslähtöistä ja perheitä osallistavaa monitoimijuuskulttuuria. Hankkeen 

tavoitteena on tukea lasten ja nuorten siirtymävaiheita kouluasteelta 

toiselle ja siten ennaltaehkäistä syrjäytymistä. 

 

Hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja yhteis-

kuntatieteiden tiedekunnat sekä Rovaniemen kaupunki ja Enontekiön kunta. 

Kouluissa sovelletaan ja yhdistetään erilaisia sosiaalisia ja pedagogi-

sia menetelmiä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi, tiivistetään kodin ja 

koulun yhteistyötä eri keinoin sekä tarjotaan opettajille uusia toimin-

tamalleja ja menetelmiä ennaltaehkäisevään työhön, oppilaiden ja perhei-

den tukemiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen. 

 

Varhaisen puuttumisen menetelmien kehittämisellä on kauaskantoisia vai-

kutuksia nuorten elämään. Tähän mennessä oppilashuollollinen työ on ol-
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lut melko pitkälle korjaavaa. Elokuussa 2014 voimaan tullut oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki kuitenkin painottaa ennaltaehkäisevää koulun hyvin-

vointityötä. Tässä hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ennaltaehkäi-

sevän työn tueksi. Keskeisiä toimijoita kehittämistyössä ovat monitoimi-

juusmallin mukaisesti niin lasten ja nuorten kanssa työskentelevät am-

mattilaiset kuin lapset, nuoret ja heidän huoltajansakin. 

 

Hankkeen aikana kehitetään myös kasvatustieteiden ja sosiaalityön yh-

teistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin osalta. Uudistamalla ja yh-

distämällä sosiaalityön ja luokanopettajakoulutuksen sisältöjä opiskeli-

jat tulevat jo opiskeluvaiheessa ottamaan haltuun moniammatillisen työs-

kentelymallin. 
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Sivistysltk 94 § KOULUTOIMEN HANKKEET 2015 – 2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi koulutoimen 

hankkeet liitteenä olevan selvityksen mukaisesti. Liite.  

 

Selostus: 

Koulutoimella pyörii vuosittain useita eri hankkeita, joita varten on 

oma kustannuspaikka talousarviossa. Nyt kun talousarvioesitys on tehty, 

asian selkeyttämiseksi koulutoimen hankkeet on koottu liitteenä olevalle 

lomakkeelle. 

 

Koulujen puolella on tänä vuonna käynnissä 10 hanketta ja aikuiskoulu-

tuksen puolella ollaan mukana yhdessä hankkeessa (saamelaismusiikin kou-

lutushanke). Vuodelle 2016 on tällä hetkellä tiedossa 8 hanketta. 
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Sivistysltk 95 § SIIVOOJAN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN  

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi toistaiseksi voimassa olevaan siivoojan toi-

meen Arja Rantatalon 1.1.2016 alkaen. Toimen sijoituspaikka on sii-

vousyksikkö, ensisijainen työ on Hetan koulukeskuksessa. 

 

Palkkaus KVTES:in mukaan. 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Arja Rantatalo valitaan ammattitutkinnon ja työkokemuksen perusteella 

toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteiseen siivoojan toimeen 

1.1.2016 alkaen. Toimen sijoituspaikka on siivousyksikkö, ensisijainen 

työ Hetan koulukeskuksessa.   

 

 

Selostus: 

Hetan koulukeskuksessa on ollut täytettynä määräaikaisena työsopimussuh-

teinen siivoojan toimi 1.10.2014 – 31.12.2015 väliselle ajalle. Toimi on 

vapautunut eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.12.2014. Määräaikaisuuden pe-

rusteena ovat olleet siivoustyön järjestelyt kunnassa. Toimeen on valit-

tu sivistyslautakunnan kokouksessa 30.9.2014 Arja Rantatalo julkisen 

haun perusteella. Hänellä on laitoshuoltajan ja perhepäivähoitajan tut-

kinto. Hän on ollut siivoustyössä Enontekiön kunnassa määräaikaisissa 

työsuhteissa yhteensä n. 3 vuotta ja hänellä on siivousalan kokemusta 

laaja-alaisesti useasta kunnan toimipisteestä. Perhepäivähoitajan määrä-

aikaisia työsuhteita on yhteensä n. 13 kk. Muiden työpaikojen osalta hä-

nellä on kokemusta mm. Harrinivan lomakeskuksen siivous- ja keittiöteh-

tävistä vuosien 2008 – 2012 välisenä aikana sesonkien mukaan.  

Siivoustöiden järjestely on kesken, vuoden 2016 aikana työtä jatketaan 

mm. mahdollisten eläköitymisten myötä.  
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Sivistysltk 96 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Ei ollut sivistyslautakunnan esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 97 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Korjattiin lahjakortin osalta, että kansanedustaja Mikko Kärnä toivoi, 

että lahjakortti annetaan lukiossa hyvin menestyneelle opiskelijalle. 

 

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että yhteispohjoismaisen kirjastoauton joh-

tokunnan kokous on Muoniossa 13.10. ja, että Turun Kirjamessujen 2.-

4.10.2015 teemana on Saamenmaa. Kirjastoauto, Oula Kotakorva, Marja Ala-

talo ja Pirjo Salonen osallistuvat kirjamessuille Lapin maakuntakirjas-

ton hallinnoimalla AVI:n hankerahalla.  

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Kunnanhallitukselle on toimittu TA-tilannekatsaus ajalta 1.1. – 

31.8.2015. Selvitys liitteenä.  

 

Koulutoimistossa on  valmisteltu jokavuotinen lukion harkinnanvaraisen 

valtionosuuden hakeminen eli yksikköhinnan korotushakemus. Viime vuonna 

Enontekiö sai 40 % harkinnanvaraisen korotuksen yksikköhintaan. Valtion-

osuuden laskennallinen määrä ei kuitenkaan kasvanut, koska opiskelija-

määrä oli alhainen. Ensi vuodelle haettiin edelleen 40 % korotusta. 

 

Kansanedustaja Mikko Kärnä on luovuttanut Tunturikokki-kisasta voitta-

mansa lahjakortin sivistystoimelle. Sivistystoimi saa päättää mille koh-

teelle/kohteille lahjakortti annetaan. Tunturikokki-kisa käytiin Enonte-

kiön Väärtipäivien yhteydessä la 12.9.2015. Mikko Kärnän lisäksi kisassa 

oli mukana keittiömestari Markus Maulavirta.  

 

Annetaan suullisesti tiedoksi Kilpisjärven koulun tilanne syksyn osalta. 
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Sivistysltk 98 § TÄSMENNYS/LISÄYS HETAN KOULUKESKUS, TILAVUOKRIEN 

PÄIVITYS JA KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN § 79 27.8.2015 

 

Päätös: 

Päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vapaa-aikatoimen sihteeri): 

Lisäys kohtaan  

 

Liikuntahallin käyttövuoron maksua viikkotuntimäärän mukaan korotetaan 

säännöllisen vuokrauksen osalta 30 €/tunti/lukukausi ja tilapäisen vuok-

rauksen osalta kunnassa toimivilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä, yksityi-

siltä ja yrityksiltä joko 15 €/tunti tai 80 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta 

järjestöiltä peritään liikuntahallin vuokraa 20 €/tunti tai 80 €/vrk. 

 

Säännöllinen lukuvuoden mittainen käyttövuoro myönnetään, kun edellisen 

kauden hallimaksut on maksettu. 

 

Muulta osin noudatetaan 2011 sovittuja ehtoja. 
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Sivistysltk 99 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 

Seuraava ke 28.10. klo 14 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 89, 94, 96, 97 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  88, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99 

 

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 88, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99 

 

 

 

 

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

