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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 76 § 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 6.9.2013. 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jä-

senmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 6.9.2013. 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 77 § JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

Perusopetuslain 29 § ja lukiolain 21 § 3. ja 4. mom. mukaan opetuksen 

järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa so-

vellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä jär-

jestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvalli-

suutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyk-

sissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kan-

nalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaises-

ta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden 

käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja 

koulun alueella. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 54 § kohta 3 mukaan sivistyslautakunta 

hyväksyy koulujen työsuunnitelmat ja järjestyssäännöt. 

 

Hetan yhtenäisen peruskoulun järjestyssäännöt on viimeksi tarkistettu ja 

hyväksytty 28.4.2005 ja lukion 21.10.2004 silloisen yhteisen johtokunnan 

päätöksellä. Edellisten hyväksymispäätösten jälkeen kunnan hallintosään-

tö on muuttunut ja johtokunnat poistettu. Koska sekä yhtenäinen perus-

koulu että lukio toimivat samassa pihapiirissä ja koulurakennuksissa, on 

järkevää tehdä koulukeskukselle yhteinen järjestyssääntö. Järjestyssään-

töön on koottu vain ne olennaisimmat asiat, joita ei jossain muualla la-

eissa, ohjeissa tms. mainita. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Hetan koulukeskuksen jär-

jestyssäännöt (liite 1). 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 78 § TUTKIVAN OPETTAJAN NIMEÄMINEN KOTIOPETUKSESSA OLEVIA 

OPPILAITA VARTEN (Kilpisjärven koulu) 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat perusopetuslain (628/1998) mu-

kaan oppivelvollisia. Oppivelvollisuuden voi suorittaa joko osallistu-

malla perusopetukseen tai hankkimalla muulla tavoin perusopetuksen oppi-

määrän mukaiset tiedot. Lain antama mahdollisuus muuhun tapaan merkitsee 

sitä, että Suomessa ei ole koulupakkoa vaan oppivelvollisuuden suoritta-

minen esimerkiksi kotona on mahdollista. 

Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin ei edellytä lupaa viran-

omaisilta. Asiasta päättää huoltaja, joka sen jälkeen myös vastaa oppi-

velvollisen opintojen järjestelyistä. Kunnalla ei ole velvollisuutta 

järjestää opetusta huoltajan päätöksellä muualla kuin koulussa opiskele-

valle oppivelvolliselle. Huoltaja on vastuussa myös siitä, että oppivel-

vollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa 

valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoon op-

pivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.  

Perusopetuslain 26 §:n 3 momentin mukaan oppivelvollisen asuinkunnan tu-

lee valvoa oppivelvollisen edistymistä siinä tapauksessa, että tämä ei 

osallistu opetukseen. Lainsäädäntö ei sisällä määräyksiä valvonnan käy-

tännön järjestelyistä vaan niistä päätetään kunnissa. 

Yleisenä menettelynä on, että kunta nimeää tutkivan opettajan, jonka 

tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkiva 

opettaja myös keskustelee huoltajan kanssa ja informoi häntä sekä val-

vonnan periaatteista että käytännön järjestelyistä. 

Oppivelvollisen edistymistä valvotaan ja seurataan suhteessa perusope-

tuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden tavoitteisiin. Lainsäädännössä 

ei ole määritelty, kuinka usein valvontatilaisuuksia järjestetään. Ylei-

nen käytäntö on, että niitä on kerran pari vuodessa. 

Valvontatilaisuuksissa edistymistä tutkitaan muun muassa keskustelujen, 

kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näyttöjen sekä muun tyyppisten 

näyttöjen avulla. Muut näytöt ovat tarpeen erityisesti selvitettäessä 

oppivelvollisen edistymistä taide- ja taitoaineissa. Näytöt voivat olla 

esimerkiksi taitojen osoittamista erilaisin suorituksin itse valvontati-

lanteissa tai opiskelua ja sen tuotoksia kuvaavia portfolioita. Näyttö-

tilanteita voidaan järjestää myös autenttisissa ympäristöissä kuten esi-

merkiksi luonnossa, laboratoriossa tai liikuntapaikoissa, jotta tutkiva 

opettaja voi selvittää ja arvioida oppilaan edistymistä ja osaamista op-

piaineiden eri osa-alueilla. 

Tutkinnan jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä 

kirjallisen selosteen, joka toimitetaan kunnalle. Se on hyvä antaa myös 

oppivelvollisen huoltajalle.  Seloste ei ole todistus. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Mikäli huoltaja haluaa oppivelvollisen saavan opinnoistaan perusopetuk-

sen todistusta vastaavan todistuksen, jossa todetaan suoritetut opinnot 

ja annetaan arviot tai numeroarvosanat osaamisen tasosta, on oppivelvol-

lisen osallistuttava perusopetuslain 38 §:n mukaiseen erityiseen tutkin-

toon.  Tutkinnossa osaamisen taso arvioidaan suhteessa opetussuunnitel-

massa määriteltyihin tavoitteisiin. Tutkiva opettaja käyttää arvioinnis-

sa apuna perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 sisältyviä 

hyvän osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin kriteerejä. 

Kilpisjärven koulun alueella on kaksi oppilasta, Lasse (7.lk) ja Krisse 

(5.lk) Hoffman, jotka suorittavat oppivelvollisuuden kotiopetuksessa. 

Huoltaja on toimittanut koululle säännöllisesti yhteenvedon opinnoista. 

Kilpisjärven koulun opettajat ovat suorittaneet opiskelun edistymisen 

valvonnan omien aineidensa osalta säännöllisesti ja laatineet siitä kir-

jallisen raportin (viimeisimmät esitetään kokouksessa). 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta nimeää Lasse ja Krisse Hoffmanin kotiopetuksen valvo-

viksi opettajiksi ne opettajat, jotka kouluopetuksessa opettavat kutakin 

arvioinnin kohteena olevaa ainetta. Korvaus OVTES:in mukaisesti. 

 

Sivistyslautakunnalle annetaan kokouksessa tiedoksi huoltajien ja opet-

tajien tekemät raportit oppivelvollisuuden edistymisen valvomista var-

ten. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 79 § MIESSIN LASTENHOITAJAN VALINTA  

 

Päivähoidossa on ollut uudelleenhaettavana Miessin lastenhoitajan määrä-

aikainen tehtävä ajalle 1.8.2013 - 31.5.2014. Hakukuulutus on ollut näh-

tävänä mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Enontekiön sanomissa. 

Hakuaika päättyi 1.7.2013 klo 15. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 

kaksi (2). Kummallakaan hakijoista ei ole toimen edellyttämää kelpoi-

suutta, mutta molemmilla on alan aiempaa työkokemusta. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Miessin lastenhoitajaksi valitaan ajalle 12.8.2013 - 31.5.2014 Julianna 

Näkkäläjärvi. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus. Valitun on esitet-

tävä ennen toimen vastaanottamista voimassa oleva rikosrekisteriote. 

 

Päätös: 

Miessin lastenhoitajaksi valittiin ajalle 12.8.2013 - 31.5.2014 Julianna 

Näkkäläjärvi. Eduksi katsottiin aikaisempi työkokemus. 

 

Valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista voimassa oleva ri-

kosrekisteriote. 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 80 § UUDEN KUSTANNUSPAIKAN AVAAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN 

 

Varhaiskasvatusohjaaja on avannut Hettaan perustettavalle ryhmäperhepäi-

väkodille uuden kustannuspaikan. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy uuden kustannuspaikan 025512 Vesseli avaami-

sen varhaiskasvatukseen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 81 § PELTOVUOMAN KYLÄN PÄIVÄHOITOJÄRJESTELYT 

 

Peltovuoman kylässä ja sen lähikylissä on paljon alle kouluikäisiä lap-

sia. Kaudelle 2013 - 2014 on Peltovuoman hoitopaikkaan saapunut 10+3 ha-

kemusta. Peltovuoman päivähoitopaikan tilat riittävät nykyisellään 8 

lapselle. Tilanpuutteen vuoksi esikoululaisten iltapäivähoito järjeste-

tään koulun tiloissa. Päivähoito muutti myös isompaan asuntoon viime 

syksynä, mutta siitä huolimatta tilat tulevat vastaan suhteessa lapsi-

määrään. Kaikille halukkaille ei ole voitu osoittaa hoitopaikkaa Pelto-

vuoman ryhmäperhepäiväkodista, vaan osalle lapsista on tarjottu hoito-

paikkaa Hetasta, missä otetaan lisätiloja käyttöön syksyn aikana.  

 

Päivähoitopaikassa ja alueella on myös saamenkielisiä lapsia, joille 

toivotaan päivähoitoa heidän omalla äidinkielellään lähimmän saamenkie-

lisen päivähoitopaikan sijaitessa 32 km päässä Hetassa.  

 

Varhaiskasvatusohjaaja on selvittänyt kesän aikana mahdollisuutta saada 

vuokralle kaksikerroksinen omakotitalo Peltovuoman kylästä yksityisiltä 

markkinoilta. Talon pinta-ala on 170 m2 + kellari 18 m2. Tilat sijaitse-

vat kahdessa kerroksessa, jolloin olisi mahdollisuus saada yläkertaan 

omaa eriyttämistilaa saamenkielisille päivähoitolapsille keittiön, pesu-

huoneen ja piha-alueen ollessa yhteisiä tiloja. Talon vuokra olisi 

650e/kk, jonka päälle tulisi lämmitysöljyn tilaaminen, sähkö-, vesi-, 

jäte- ja lumityömaksut. Asumiskustannukset tulisivat nousemaan vuokran 

ollessa tällä hetkellä n. 750e/kk, sisältäen lumi-, jäte- ja lämmitys-

kustannukset. Tilat vaativat myös pieniä investointeja, kuten uuden jää-

kaapin, porrasaidat, pyllynpesualtaan ja piha-aidan. 

 

Lisätilat toisivat mahdollisuuden tarjota kaikille kylän lapsille päivä-

hoitopalvelua lähipalveluna ja lasten omalla äidinkielellä. Vaikka omaa 

täysin erillistä saamenkielistä hoitopaikkaa ei voida tällä hetkellä 

järjestää, olisi saamenkielisen hoitajan palkkaaminen ryhmään alku. On-

gelmana on päivähoitotarpeen vaikea ennustettavuus lähivuosia pitemmäl-

le. Vaarana on, että isot tilat voivat tulevaisuudessa olla hukkaneliöi-

tä.  

 

Lisätilat ja lapsimäärän lisäys toisivat myös tarpeen kolmannelle hoita-

jalle, johon ei ole osattu varautua talousarviosuunnittelussa. Tällä 

hetkellä ryhmäperhepäiväkodissa on 1 vakituinen ja 1 määräaikainen per-

hepäivähoitaja ja 50% määräaikainen avustaja yhdessä koulun kanssa. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy uusien isompien tilojen käyttöönoton, ja 

huomioi asumiskustannusten nousun vaikuttavan budjetin realistiseen to-

teutumiseen. Sivistyslautakunta hyväksyy myös, että Peltovuomaan ryhmä-

perhepäiväkotiin lähdetään hakemaan ensisijaisesti saamenkielistä las-

tenhoitajaa, jolloin hoitajia on tarpeeksi suhteessa lapsimäärän kasvuun 

ja Peltovuoman alueen saamenkielisillä lapsilla on mahdollisuus saada 

päivähoitoa heidän omalla äidinkielellään.  
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Päätös: 

Ehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että aita maantien ja joen puolelle 

pitää olla valmiina ennen toiminnan aloittamista. 

 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 82 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN OIKEUS SAADA LAPSILLEEN 

PÄIVÄHOITOA KOKOUSTEN AJAKSI 

 

Enontekiön kunnassa on sovittu käytännöstä, jossa luottamushenkilöt ovat 

saaneet varata lapsilleen päivähoitoa kokousten ajaksi, vaikka lapsilla 

ei olisi voimassa olevaa päivähoitopaikkaa. 

 

Kunnan päivähoitopaikkojen kysynnän kasvettua ei tällaiseen järjestelyyn 

voida varauksetta vastata. Hoitopaikan tarjoamisessa tulee ottaa huomi-

oon hoitopaikan lasten lukumäärä, jottei ylipaikoille sijoitettaisi lap-

sia sekä työaikalain 35§:n toteutuminen päivähoitajien työvuorosuunnit-

telussa. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Luottamushenkilöt voivat tiedustella tilapäistä päivähoitoa kokousten 

ajaksi hoitopaikoista. Tilapäistä päivähoitoa voidaan tarjota, mikäli se 

sopii hoitajien suunniteltuihin työvuoroihin eikä lapsiryhmän sallittu 

koko ylity. Niiden lasten kohdalta, joilla on voimassa oleva päivähoito-

paikka, noudatetaan päivähoidon normaalia hoitoaikojen varauskäytäntöä. 

 

 

Päätös: 

Keskustelujen jälkeen sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallituk-

selle, että luottamusmiehille aiemmin luvattu käytäntö hoitomahdollisuu-

desta poistetaan.  

 

Luottamusmiehillä, kuten muillakin kuntalaisilla, on mahdollisuus ostaa 

tilapäishoitoa normaalikäytäntöjen mukaisesti itse. 

 

- - - - - 
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Sivistysltk 83 § ESITYS PÄIVÄKODIN RAKENTAMISEKSI HETTAAN 

 

Hetassa tarvitaan lisää hoitopaikkoja ja tiloja, sillä hoitoa tarvitse-

vien lasten määrä on kasvussa ja syntyvyys viime vuosina kunnassa on ol-

lut selvästi nousussa. Ryhmäperhepäiväkodissa voidaan hoitaa enintään 12 

lasta, ja Hetassa on jouduttu hankkimaan päivähoidolle tilapäisratkaisu-

na lisätiloja uutta ryhmäperhepäiväkotia varten. Päiväkodin rakentami-

sella saataisiin Hetan kylään riittävästi hoitopaikkoja ja asianmukaiset 

päivähoitoa palvelevat tilat. Lapsiperheille pystyttäisiin tarjoamaan 

ajanmukaisempaa päivähoitopalvelua. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (STM, Julkaisuja 

2002:29) mainitaan, että päivähoitopalvelujen tulee olla monipuolisia ja 

eri palvelumuotojen tasapuolisesta kehittämisestä on huolehdittava. Tar-

koitus on säilyttää sivukylien olemassa olevat hoitopaikat ja tarjota 

päivähoitoa lähipalveluna vielä jatkossakin. 

 

Päiväkotiin voidaan sijoittaa enemmän lapsia, vaihtoehtoja päiväkodin 

rakentamiseen on monia ja osastoja voi olla useita. Alustavasti voisi 

ajatella päiväkodista 45-paikkaista, pienten osastolla, isojen osastolla 

ja saamenkielisten osastolla. Saamenkielinen ryhmäperhepäiväkoti siir-

tyisi uusiin päiväkotitiloihin, ja myöhemmin ryhmäperhepäiväkoti voitai-

siin muuttaa saamenkieliseksi päiväkotiosastoksi, kun päiväkotiin päte-

vää hoitohenkilöstöä olisi saatavilla. Päiväkodissa asetuksen mukaan tu-

lee neljää alle kolmevuotiasta kohden olla yksi hoitaja (1:4) ja yli 

kolmevuotiailla seitsemää lasta kohden yksi hoitaja (1:7). Ryhmäperhe-

päiväkodissa ja perhepäivähoidossa asetus on aina 1:4. 

 

Jos päiväkoti saataisiin koulun läheisyyteen, olisivat koulun ympäris-

tössä sijaitsevat kaukalo, leikkipaikka, liikuntahalli ja kirjasto päi-

vähoitolasten käytettävissä päivittäin. Tällä hetkellä niiden käyttö on 

vähäistä ja vaatii taksikuljetukset. Yhteistyö koulun ja päivähoidon vä-

lillä lisääntyisi, ja esikoululaisten siirtyminen koulun ja päivähoidon 

välillä olisi vaivatonta. Tällä hetkellä päivähoitajan varaaminen esi-

koululaisten hoitamista varten iltapäivätoimintaan tai esikoululaisten 

kuljettaminen taksilla koulusta ryhmäperhepäiväkotiin tuo n. 15 000e 

kustannukset vuositasolla. Myös ruokakuljetukset 2,5km päähän autolla 

jäisivät pois kun keskuskeittiö sijaitsisi samassa pihapiirissä. 

 

Tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkotien vuokrat, sähkö- ja vesimaksut tuo-

vat vuositasolla n. 35 000e kustannukset (vuokrat 24 700e, sähkö- ja ve-

simaksut n. 10 000e/v).  Uusi päiväkotirakennus pudottaisi vuositasolla 

lämmityskustannukset n. puoleen nykyisestä. Lisäksi neljä asuntoa vapau-

tuisi ulkopuoliseen vuokrauskäyttöön. 

 

Päiväkodissa henkilöstön rakenne on erilainen kuin ryhmäperhepäiväkodis-

sa. Päiväkodin henkilöstö koostuu lastenhoitajista ja lastentarhanopet-

tajista. Henkilöstörakenteen muutos on mahdollinen, sillä lähivuosina on 

tulossa perhepäivähoitajien eläköitymisiä, ja vakituisella henkilöstöllä 

riittää koulutus myös lastenhoitajan toimeen. Peruspalkat (KVTES 2013) 
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ovat lastentarhanopettaja 2 193,88€, vastaava lastentarhanopettaja 

2 252,98€, lastenhoitaja 1 935,44€ ja perhepäivähoitaja 1 701,27€.  

 

Tällä hetkellä kahden ryhmäperhepäiväkodin henkilökunnan ja yhden kotona 

toimivan perhepäivähoitajan palkkakustannuksiin menee 11 067,70e/kk ja 

vuodessa 132 812,40e. Tällä kokoonpanolla hoidetaan nyt n. 20 lasta. 

Varhaiskasvatusohjaaja on laskenut, että päiväkodin suomenkielisten las-

ten osastojen ollessa täynnä (30 lasta), palkkakustannukset olisivat 

KVTES:n peruspalkkojen mukaan laskettuna 14 124,06e/kk ja vuodessa 

169 488,72e. Vertailun vuoksi 30 lapsen hoitaminen ryhmäperhepäiväko-

deissa tekisi palkkakustannuksia 15 311,43e/kk ja vuodessa 183 737,16e. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja:) 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiölle ale-

taan suunnitella ja rakentaa päiväkotia v.2014 aikana. Suunnittelu aloi-

tetaan jo tämän vuoden puolella investointiosaan varatuilla suunnittelu-

rahoilla. 

 

Yritysvaikutusten arviointi tehtiin tämän pykälän osalta. Vaikuttaa kun-

nan vetovoimatekijöihin. Positiivisia vaikutuksia mm. lapsimyönteisyys, 

vanhempien ja henkilökunnan hyvinvointi, yhdenvertaisuus muiden kuntien 

kanssa jne. Lomake liitteenä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - -  
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Sivistysltk 84 § OPPILASKULJETUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää op-

pilaiden kuljetussopimuksista (§ 54 kohta 15). Sivistystoimi on pyytänyt 

tarjousta oppilaskuljetuksesta välille Vuontisjärvi - Hetan koulu ja aa-

mukuljetusta Peltovuomassa kyläalueelta koululle. Kuljetustarve perustuu 

vammaispalvelulain mukaisiin oppilaan oikeuksiin ja siitä on sosiaali-

toimen lausunto (esillä kokouksessa). 

 

Välille Hetta - Vuontisjärvi tuli yksi tarjous. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy Taksipalvelu Paavo Palon tarjouksen välille 

Vuontisjärvi - Hetta tarjouksen mukaisesti 120,-/pv (sis. ALV:n), koska 

se oli ainoa jätetty tarjous. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Sivistyslautakunta edellyttää, että jatkossa sivistystoimea koskevista 

kuljetuksista lähetetään tarjouspyyntö myös kaikille kunnassa oleville 

alan yrittäjille.  

 

- - - - - 
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Sivistysltk 85 § VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/ELSA KURKI 

 

Elsa Kurki on hakenut vuorotteluvapaata perhepäivähoitajan työstään Ka-

resuvannon Touhulasta ajalle 2.9.2013 - 26.8.2014. 

 

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa te-

kemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelus-

suhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja si-

toutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-

toimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön (työtön työnhakija 

ei ole pakko palkata juuri kyseiseen tehtävään).  

 

Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa 

taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla 

kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoai-

kaisen työntekijän työajasta.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Sivistyslautakunta myöntää perhepäivähoitaja Elsa Kurjelle vuorotteluva-

paan ajalle 2.9.2013 - 26.8.2014.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi perhepäivähoitaja Elsa Kurjelle vuorotteluva-

paan ajalle 2.9.2013 – 26.8.2014. 

 

- - - - - 
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Sivistysltk 86 § KILPISJÄRVEN KOULUN OSA-AIKAISEN SIIVOOJAN VALINTA 

 

Kilpisjärven koulun osa-aikaisen siivoojan toimi on ollut haettavana uu-

delleen 5.8 - 20.8.2013 välisenä aikana. Kuulutus on ollut nähtävänä 

kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustauluilla ja mol:n sivuilla. 

Määräaikaan mennessä hakemuksia on tullut kaksi (2) kpl. Alkuperäiset 

hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. 

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

----- 

Sivistyslautakunta päätti, että se haastattelee paikkaa hakeneita ennen 

seuraavaa kokousta.
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Sivistysltk 87 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Ei esille tulleita asioita. 

  

- - - - - 
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Sivistysltk 88 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

- AVI:n tarkastuskertomus Vilpertti 2013/17177 

 

- Varhaiskasvatusohjaaja on uusinut ostopalvelusopimuksen Karesuandon 

saamenkielisen esikoulu Lávvun kanssa 

 

- Maksusitoumus Muonion kunta, esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoito 

- Perhepäivähoitaja Outi Kokon osittainen hoitovapaa ajalla 1.8.-

31.10.2013 

 

- Varhaiskasvatusohjaaja on nimennyt uuden ryhmäperhepäiväkoti Vesse-

lin vastaavaksi perhepäivähoitajaksi Miliza Kimmelin 

 

- Enontekiön kotiseutumuseo pidettiin heinäkuun ajan kokeiluluontei-

sesti auki sivistystoimen järjestämänä. Sivistystoimi pitää museon 

auki vielä ruskan aikaan kaksi viikkoa. Museo kuuluu Kehitys 

Oy:lle. Kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen hoitaja ja rehtori-

sivistystoimenjohtaja ovat tuoneet kunnan johdolle esille ehdotuk-

sen, että tulisi selvittää museon jatkokehittäminen sekä valtion-

avustusten saannin helpottamiseksi myös hallinnon siirto takaisin 

kunnalle. 

 

- Enontekiön kunnankirjasto on saanut 1800 € OKM:lta vähälevikkisen 

laatukirjallisuuden ostotukea vuodelle 2013. 

 

- Enontekiön pääkirjaston peruskorjaus, joka kuuluu tämän vuo-

den investointiohjelmaan, valmistui pe 9.8. Eteisen ja kolmen wc-

tilan lattiat on laatoitettu uudelleen ja laattojen alla olevat 

viemäriputkistot on uusittu ja ohjattu pääoven edessä olevaan kai-

voon. 

 

- Jutaava kirjasto -hankkeen tapahtumatuottajaksi on valittu FM Tuija 

Guttorm ajalle 1.9.2013-31.12.2014. Hankkeen toimialueena ovat saa-

melaisten kotiseutuialueen kirjastot ja hanketta hallinnoi Inarin 

kunnankirjasto. 

 

- Vuorotteluvapaan sijaiseksi Karesuvannon ryhmäperhepäiväkotiin var-

haiskasvatusohjaaja on valinnut Sari Norrgård ajalle 2.9.2013 – 

26.8.2014. 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

- - - - - 
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Sivistysltk 89 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 

 

- - - - -



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta    28.8.2013 19 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

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 82, 83, 86, 87, 88, 89 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85,  

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää-

töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät ja valituskiellon perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

 

Pykälät 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85   

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 

  

VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 
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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

