
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 27.10.2014 klo 14.00 – 16.05 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj, esteellinen § 134 

ajan, poistui kokouksesta klo 15.50 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo  pj § 134 ajan 

  Saila Kuukasjärvi  

  Pohto Kirkkala  vj 

  Olli Lehto  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 Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

     

 

Asiat   133 § -141 § 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

   

 

  Taru Mäkitalo  Heikki Järvistö 

puheenjohtaja §   pöytäkirjanpitäjä  

134 ajan     § 134 ajan 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Pohto Kirkkala  Olli Lehto 

  

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 31.10.2014 

nähtävänä    
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ASIALISTA: 

133 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

134 § EI JULKINEN (LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA § 24 

KOHTA 30) 

135 § MIESSIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SISÄINEN HAKU 

136 § PELTOVUOMAN SAAMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMET 

137 § PÄIVÄHOIDON VARALLAOLOKORVAUKSEN NOSTAMINEN TÄYSIMÄÄRÄISEKSI  

138 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI 

KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA 

139 § HANKE KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN 

”KÄSIVARREN KOULUKOUTSI” 1.1.2015–31.12.2015  

140 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

141 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 133 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kool-

le kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Pohto 

Kirkkalan ja Olli Lehdon. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä  31.10.2014. 

  

Sivistyslautakunta päätti käsitellä §134 viimeisenä asiana. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kool-

le kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjär-

jestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä  31.10.2014. 
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Sivistysltk 134 §  

 

Ei julkinen (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 

30) 
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Sivistysltk 135 §  MIESSIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN SISÄINEN HAKU 

 

Päätös: 

Miessin määräaikaisen perhepäivähoitajan toimi laitetaan haettavaksi 

ajalle 2.1. – 31.5.2015. Määräraikaisuuden perusteena on lapsimäärän 

vaihtelevuus ja ennakoimattomuus. 

 

Päätösehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

--- 

Sisäisessä haussa ei tullut hakijoita, joten paikka laitetaan ulkoi-

seen hakuun. 

 

 

Selostus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Miessin määräaikaisen perhepäivähoitajan toimi on ajalle 2.1.-

31.5.2015 on ollut sisäisesti haettavana. Määräaikaisuuden perustee-

na on lapsimäärän vaihtelevuus ja ennakoimattomuus. Ilmoittautumis-

aika päättyy 24.10.2014 klo 15. Sisäisen haun tulos kerrotaan koko-

uksessa.
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Sivistysltk 136 § PELTOVUOMAN SAAMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMET 

 

Päätös: 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitaja Aslak Guttorm 

siirretään määräaikaisen työsuhteensa loppuun (31.7.2015 saakka) 

Peltovuoman uuden saamenkielisen ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoi-

tajaksi 2.1.2015 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta päätti laittaa haettavaksi toistaiseksi voimassa 

oleva saamenkielisen perhepäivähoitajan toimi 2.1.2015 alkaen Pelto-

vuomaan. Perhepäivähoitajan tehtävään on kelpoisuusvaatimuksena per-

hepäivähoitajan tutkinto tai muu vastaava koulutus ja työkokemus. 

Erityisvaatimuksena on äidinkielen omainen saamen kielen taito ja 

hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus. Toimi laitetaan suoraan ulkoiseen 

hakuun asian kiireellisyyden vuoksi.  

  

Tila-asia ratkaistaan tulevan vanhempainillan ja muiden selvitysten 

jälkeen. Vanhempainiltaan kutsutaan saamelaiskäräjien edustaja ja 

sivistyslautakunnan jäsenet. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitaja Aslak Guttorm 

siirretään määräaikaisen työsuhteensa loppuun (31.7.2015 saakka) 

Peltovuoman uuden saamenkielisen ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoi-

tajaksi 2.1.2015 alkaen. 

 

Laitetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva saamenkielisen 

perhepäivähoitajan toimi 2.1.2015 alkaen Peltovuomaan perustettavaan 

saamenkieliseen ryhmäperhepäiväkotiin. Perhepäivähoitajan tehtävään 

on kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tutkinto tai muu vas-

taava koulutus ja työkokemus. Erityisvaatimuksena on äidinkielen 

omainen saamen kielen taito ja hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus. 

Toimi laitetaan suoraan ulkoiseen hakuun asian kiireellisyyden vuok-

si.  

  

 

Selostus: 

Peltovuomaan on päätetty perustaa saamenkielinen ryhmäperhepäiväko-

ti. Saamenkielistä hoitoa tarvitsevien lasten määrä on alustavasti 

ollut viisi, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan ryhmän koko voi 

kasvaa seitsemään lapseen. Joka tapauksessa ryhmäperhepäiväkotiin 

tarvitaan kaksi perhepäivähoitajaa. Saamenkielisten lasten määrän 

noustua näin suureksi, ja suomenkielisten lasten määrän ollessa täl-

lä hetkellä vain kaksi lasta, on varhaiskasvatusohjaaja päättänyt, 

että nykyinen iso ryhmäperhepäiväkodin tila tulee saamenkielisen 

päivähoidon käyttöön ja suomenkielinen ryhmäperhepäiväkoti muuttaa 

toisiin tiloihin. 
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Peltovuomaan tammikuussa avattavaan saamenkieliseen ryhmäperhepäivä-

kotiin tarvitaan kaksi perhepäivähoitajaa. Peltovuoman ryhmäperhe-

päiväkodin nykyinen määräaikainen perhepäivähoitaja Aslak Guttorm on 

äidinkieleltään saamenkielinen. Suomenkielisten hoitolasten määrän 

ollessa näin vähäinen, siirretään Aslak Guttorm Peltovuoman saamen-

kielisen ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajaksi määräaikaisen 

työsuhteensa (31.7.2015 saakka) loppuun. 

 

Saamenkielisen hoidon tarpeen kasvaessa laitetaan haettavaksi tois-

taiseksi voimassa oleva saamenkielisen perhepäivähoitajan toimi. Ny-

kyisten saamenkielisten vakituisten perhepäivähoitajien kanssa on 

neuvoteltu heidän halukkuudestaan siirtyä työskentelemään Pelto-

vuoman saamenkieliseen ryhmäperhepäiväkotiin. He eivät ole ilmoit-

tautuneet halukkaiksi siirtymään.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 137 § PÄIVÄHOIDON VARALLAOLOKORVAUKSEN NOSTAMINEN 

TÄYSIMÄÄRÄISEKSI  

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että päivä-

hoidossa käytössä oleva varallaolokorvaus nostetaan KVTES:in mukai-

sesti täysimääräiseksi eli 30 %:iin. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päivähoidossa 

käytössä oleva varallaolokorvaus nostetaan täysimääräiseksi eli 30 

%:iin. 

 

Selostus: 

Päivähoidossa on ollut vuosien ajan tarpeen käyttää hoitajalle mak-

settavaa varallaolokorvausta päivystystyötä tekevien vanhempien las-

ten mahdolliseen hoidontarpeeseen vastaamiseksi. Varallaolossa hoi-

taja on varsinaisen työvuoronsa jälkeen puhelimen päässä valmiudessa 

siirtymään työpaikalle tarpeen tullen.  

 

KVTES:n mukaan varallaolo rahakorvauksena maksetaan 20-30 % korotta-

mattomasta tuntipalkasta. Enontekiöllä maksetaan 25 %. Varallaolo 

edellyttää työntekijän suostumusta eikä siihen voida velvoittaa. Va-

rallaolo sitoo työntekijää ja on pois hänen vapaa-ajastaan. Varalla-

olo on kuitenkin edullisempi kunnalle kuin se vaihtoehto, että päi-

vystyshoito hoidetaan suunnittelemalla se työntekijöille varsinai-

seksi työajaksi. Työntekijät ovat toivoneet varallaolokorvauksen ko-

rottamista. 
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Sivistysltk 138 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE 

LAIKSI KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy ja antaa kunnanhallitukselle liitteenä 

(liite 4) olevan lausunnon koulutuksen rahoituksesta valmisteltuun 

lakiluonnokseen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kuntaan on tullut lausunnolle hallituksen esitys eduskun-

nalle laiksi koulutuksen rahoituksesta (OKM/58/010/2014). Kunnan tu-

lee antaa opetus- ja kulttuuriministeriöön lausunto asiasta 

14.11.2014 mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 27.10.2014 10 

 

Ltk Khall Kvalt  
  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 139  HANKE KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN 

TOIMENPITEISIIN ”KÄSIVARREN KOULUKOUTSI” 1.1.2015–31.12.2015  

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma (ja oma kus-

tannuspaikka.) 

 

Sivistyslautakunta tutustui Koulukoutsin paikkaa hakeneiden hakemuk-

siin. Paikka on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuajan päättymi-

seen pe 17.11. klo 15 mennessä hakemuksia tuli 14 kpl, joista 13 oli 

hakuilmoituksessa vaadittu korkeakoulututkinto. Yhteenveto liitteenä 

(liite 5). 

 

Sivistyslautakunta päätti kutsua haastatteluun 6 hakijaa: Alapuranen 

Inka, Autere Outi, Keskitalo Suvi, Lampela Milka, Pohjola Riikka ja 

Pudas Saara. Haastattelu päätettiin  pitää ke 19.11. klo 10.00 -. 

Haastatteluun tulee sivistyslautakunnan jäsenten lisäksi m. vapaa-

aikatoimensihteeri, koulujen johtajat, erityisopettaja ja etsivä 

nuorisotyöntekijä.  

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi ja hyväksyttäväksi toteuttamissuunnitelma. Pääte-

tään koulukoutsin tehtävää haettavien haastatteluajankohdasta ja 

haastatteluun kutsuttavista. 

 

 

Selostus: 

 

Vuoden 2015 alussa on alkamassa hanke koulutuksellista tasa-arvoa 

edistäviin toimenpiteisiin ”Käsivarren koulukoutsi”. Hankepäätös on 

saatu joulukuussa 2013 ja asiaa on valmisteltu v. 2014 aikana.  

 

Pienissä kylissä ja palveluiden ulottumattomissa asuvat oppilaat 

ovat lähtökohdiltaan eriarvoisessa asemassa maan keskiarvoon verrat-

tuna. Sivukylillä voi samanikäisten oppilaiden vähyys vaikuttaa myös 

sosiaalisten taitojen kehittymiseen, samoin liikunnalliset valmiudet 

voivat olla heikommat puutteellisten sisäliikuntatilojen ja pienten 

ryhmien vuoksi. Sivukoululta tulevalle askel yläkouluun on suuri, 

koska yhtäkkiä on paljon samanikäisiä ja kaveripiirit muodostuvat 

eri tavalla kuin mihin on tottunut. Myös harrastusmahdollisuudet 

laajenevat.  

 

Vaikka alueen koulutustaso on vuosien saatossa noussut, koulunkäyn-

tiä ei joka kodissa arvosteta ja vanhempien kiinnostuksen herättämi-

seen koulunkäyntiä kohtaan tarvitaan tiedottamista ja tukea. Myös 

paikallisilla luontaiselinkeinoilla pärjääminen vaatii nykyään kou-

lutusta. 

Opiskelemaan lähteminen kauas kotoa on haastavaa ja vaatii enonte-

kiöläistä nuorta itsenäistymään jo varhain. Tätä voidaan ennakoida 
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vahvistamalla ja tukemalla nuorten sosiaalisia taitoja ja turvaver-

kostoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Hankkeen tavoitteita toteuttamaan palkataan kiertävä koulukoutsi - 

koulunkäynnin tukija, joka on innostunut ja innostava, kokee tärke-

äksi lasten ja nuorten auttamisen ja tukemisen ja on helposti lähes-

tyttävä. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kannustaa ja auttaa tarvitta-

essa koulunkäynnissä ja tehdä yhteistyötä myös vanhempiin päin. Pal-

kattava henkilö on korkeakoulutuksen saanut ammattilainen, joka pys-

tyy vahvistamaan oppilaiden sosiaalisia taitoja ja antamaan monen-

laista keskustelu- ja tulevaisuuden suunnitteluapua.  

 

Hankkeelle on saatu erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeri-

öltä 47.436 € johon lisätään kunnan omavastuuosuus (n. 20 %) 9.390 

€. 

Hankkeen kustannuspaikka on 022026.  

 

Hankehakemus ja päätös ovat nähtävillä kokouksessa. 
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Sivistysltk 140 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

- Satu-Marja Eira-Keskitalo toi esille, että erityisopettaja An-

na-Leena Maijala ja psykologi Mervi Muotka ovat olleet häneen 

yhteydessä sivistyslautakunnan talosuarviosuunnitelmien vuoksi 

koskien kiertävän erityisopettajan viran lakkauttamista. Satu-

Marja Eira-Keskitalo toi esille, että sivistyslautakunta voisi 

miettiä asiaa uudelleen.  
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Sivistysltk 141 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 
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Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

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

kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät  

135, 136, 137, 138, 140 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjal-

linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla: 

Pykälät   

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät ja valituskiellon perusteet 

133, 139, 141 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-

muksen:  

 

Pykälät 133, 139, 141 

 

 

 

 

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 tiedok-

sisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 

ei oteta lukuun. 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi-

kaisuvaatimuksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati-

muksen johdosta muuttunut, 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: § 134 valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedok-

siantopäivää 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 

vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhe-

valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaati-

muksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-

/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on il-

moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-

kaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskir-

jelmä. 

 

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

alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on an-

nettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-

muksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu 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 päivä-

nä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on py-

häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas-
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Ltk Khall Kvalt  
  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

tuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. 

Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 


