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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 138 § 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 0.0.2012. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan 

ja Miliza Kimmelin. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 6.11.2012. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 139 § TARJOUSTEN KÄSITTELY TUNTURI-LAPIN LUONTOKESKUKSEN  

AUDITORION DIGITALISOINNISTA ELOKUVATEATTERIKSI 

 

Enontekiön kunta, sivistystoimi, on pyytänyt 19.9.2012 tarjoukset Luon-

tokeskuksen auditorion digitalisoinnista elokuvateatteriksi. Tarjous-

pyyntö oli julkisten hankintojen HILMA -ohjelmassa (tarjouspyyntö sekä 

tarjoukset nähtävillä kokouksessa). 

Määräaikaan 28.9.2012 klo 15 mennessä saapui kaksi tarjousta 

T1  Alumen Oy 

T2 Oy Kino-Foto Ab 

Tarjoukset avattiin Luontokeskuksessa 1.10.2012 (avauspöytäkirja nähtä-

villä kokouksessa).  

  

Hankinnan ratkaisuperusteet tarjouspyynnön perusteella 

Saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella valinta tapahtuu koko-

naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella (hinta 70% + 

laatu 30%).  

Hinta, (max pisteet 70) halvimman tarjouksen tehneelle. 

Laatu, takuuaika vähintään 2 v (10 pistettä), tukipalvelu 7pv/vko suo-

menkielellä (20/10 pistettä).  

 

Vertailu 

  Alumen Oy /pisteet   Oy Kino-Foto Ab/pisteet 

hinta  68.630,00/63,44  62.200,00/70,00 

takuuaika  24/36 kk /10  24 kk    /10 

tukipalvelu 24h/7vrk /20  24h/7vrk /20 

vertailupisteet             93,44 100,00 

 

Lisäksi tilaaja huolehtii ilmastoinnista, sähkötöistä ja mahdollisesti 

akustiikan parantamisesta hinta-arvio yhteensä 8.500 €, joihin mahdolli-

suus saada kunnostustukea Suomen elokuvasäätiöltä. 

Vuoden 2013 nuorisotoimen talousarviossa on esitys määrärahaksi 17.750 € 

elokuvatoiminnan kalustossa, joka kattaisi Enontekiön kunnan omarahoi-

tusosuuden 25%. 

 

Ehdotus: 

Hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (hinta/laatu) 

T2 Oy Kino-Foto Ab. 

Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Suomen Elöokuvasäätiön 50%:n tuki 

sekä Metsähallituksen (25%) että Enontekiön kunnan (25%) omarahoi-

tusosuudet. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 140 § TÄYTTÖLUPAHAKEMUS TUKIPALVELUT, KESKUSKEITTIÖ 

 
Täyttölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana keittiöapulaisen toi-

meen keskuskeittiölle. Toimi täytetään 50 % täydestä työajasta ajalle 

1.1. -31.10.2013. Kyseessä on Inga Saara Kärjen osa-aikaeläkkeen eläke-

jaksojen ajaksi tarvittava työntekijä.  

 

1.11.2013 alkaen toimi täytetään täysiaikaisena. Ensisijainen sijoitus-

kohde on Luppokoti.  

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa keskuskeittiöl-

le sijoitettavaan määräaikaiseen ja osa-aikaiseen (50%) keittiöapulaisen 

toimeen ajalle 1.1. – 31.10.2013.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 141 § TÄYTTÖLUPA VEKKULAN PERHEPÄIVÄHOITAJA 

 

Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulan toinen perhepäivähoitaja on ir-

tisanoutunut 24.11.2012 alkaen ja toisen määräaikainen työsopimus päät-

tyy 31.12.2012. Vekkulan kevään osalta näyttäisi siltä, että puolet 

kuusta hoitoa tarvitsevia lapsia on 2-4 ja puolet kuusta 4-6. Hoitajia 

tarvitaan 1,5. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa Vekkulan per-

hepäivähoitajan tehtävää varten ajalle 3.12.2012 - 31.12.2013. Määräai-

kaisuuden perusteena on lapsimäärän vaihtelevuus ja ennakoimattomuus 

hoitoryhmässä.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 142 TÄYTTÖLUPA VEKKULAN/VILPERTIN PERHEPÄIVÄHOITAJALLE 

 

Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulan toinen perhepäivähoitaja on ir-

tisanoutunut 24.11.2012 alkaen ja toisen määräaikainen työsopimus päät-

tyy 31.12.2012. Vekkulan kevään osalta näyttäisi siltä, että puolet 

kuusta hoitoa tarvitsevia lapsia on 2-4 ja puolet kuusta 4-6. Hoitajia 

tarvitaan 1,5. Myös Vilpertissä on lisäresurssin tarve vuorohoitotar-

peesta johtuen, jolloin järkevintä olisi pyrkiä yhdistelemään tarpeita 

hoitajalla, joka olisi puolet kuusta Leppäjärven Vekkulassa lapsiryhmän 

koon ollessa suurempi kuin neljä ja puolet kuusta Vilpertissä lisä-

resurssina. 

 

Ehdotus (Varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa perhepäivähoi-

tajan toimelle, josta 50% sijoittuu Vilperttiin ja 50% Vekkulaan ajalle 

2.1.-31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on lapsimäärien vaihtelevuus 

ja ennakoimattomuus lapsiryhmissä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk § 143 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 JA  

  TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 -2015 

  

 

Sivistysltk 129 §/ 10.10.2012 Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 

2013 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013 -2015 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2012 antanut hallinto-

kunnille talousarvioraamit vuodelle 2013. Sivistystoimen kokonaisraami 

on 4.150.000 €. 

 

Lähtökohtana vuoden 2013 talousarvioraamille on pidetty suunnitelmaa ta-

louden tasapainottamisesta, vuoden 2012 talousarviota ja senhetkistä ta-

lousarvion 2012 toteutumaa sekä vuoden 2011 tilinpäätöstä. Raamiin on 

laskettu 4 %:n korotus (palkkamenojen tarkistus sekä yleinen kustannus-

tason nousu). Raamissa on huomioitu tasapainottamissuunnitelmassa olevat 

menojen vähennykset ja tulojen lisäykset. 

 

Talousarvio- ja suunnitelmaesityksissä tulee ottaa huomioon vuosille 

2014 – 2015 peruspalveluiden valtionosuuksiin kohdistuvat leikkauspai-

neet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä käytössä olevien toiminta- ja 

organisointitapojen kustannustehokkuuteen. 

 

Hallintokuntien tehtäväkenttiä tulee tarkastella kriittisesti ja sellai-

set tehtävät sekä toiminnot, jotka eivät kunnan perustoimintojen kannal-

ta ole välttämättömiä, tulee esittää lakkautettavaksi. Hallintokuntien 

tulee tehdä vertailua muiden kuntien vastaaviin lukuihin. 

 

Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat kunnan-

hallituksen, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan ja teknisen lau-

takunnan toiminnan tavoitteet sekä ulkoiset nettomenot. Talousarvion in-

vestointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit 

hankkeittain.  

 

Vuoden 2013 palkat tulee valmistella 2,3 % korotuksella vuoden 2012 

palkkatasosta. Talousarvioon ja – suunnitelmaan voidaan ottaa koulutus-

kustannuksia, sisältäen matka- ym. kustannukset, enintään 300 euroa hen-

kilöä kohti. 

 

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että kunnan maksut ja taksat vas-

taavat palveluista aiheutuvia kustannuksia. 

 

Suunnitelmavuoden 2014 raami on vuoden 2013 talousarvio. Suunnitelmavuo-

den 2015 raami on vuoden 2014 suunnitelma. Palkat vuoden 2014 talousar-

vioon tulee valmistella 3,0 % korotuksella vuoden 2013 palkkatasosta ja 

vuoden 2015 taloussuunnitelmaan 3,0 % korotuksella vuoden 2014 palkka-

tasosta. 

 

Suunnitelmavuosia budjetoitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

henkilörakenteessa ja palvelutarjonnassa ja toimintojen organisoinnissa 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi eläkkeelle jäämisestä 

mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset on huomioitava henkilöstökustannuk-

sissa. 

 

Toiminnalliset tavoitteet määritellään talousarvion käyttötalousosassa 

talousarviovuodelle. Talousarvion valmistelussa on kiinnitettävä huomio-

ta selkeiden tavoitteiden asettamiseen ja kirjaamiseen sekä toimintoja 

kuvaavien mittareiden kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään 

BSC-tuloskorteilla.  

 

Lautakuntien ja konserniyhtiöiden tulee jättää täydelliset talousarvio-

esityksensä kunnanhallitukselle viimeistään 18.10.2012. 

 

Sivistystoimi on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen v. 2013 talo-

usarvio- ja toimintasuunnitelmaksi (liite 1 numero-osa ja liite 2 BSC-

kortti). Sivistystoimelle annettu raami 4.150.000 ei riitä. Toimintakat-

teeksi tulee 4.820.030 €. Sivistyslautakunnalle esitellään kokouksessa 

talousarvion sisältö ja muutokset tähän vuoteen verrattuna sekä tehdään 

mahdolliset muutokset tai muutosehdotukset kunnanhallitukselle ja edel-

leen -valtuustolle.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

  

Sivistyslautakunta keskustelee talousarviosta ja mahdollisista vaihtoeh-

doista toimintamenojen vähentämiseksi ja/tai rakenteellisiksi ratkai-

suiksi. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy lautakuntatason BSC -kortin. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuo-

delle 2013 ja toimintasuunnitelman vuosille 2014 ja 2015 esitettäväksi 

kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta keskusteli talousarviotilanteesta. Kunnanhallituksen 

antama raami oli 4.150.000,-. Tulosyksiköiden tekemien esitysten perus-

teella sivistystoimen vuosikatteeksi tuli 4.834.880. Annettu raami ylit-

tyy n. 684.000 €. 

 

Keskustelussa todettiin heti aluksi, että kirjanpito-ohjelman laskemat 

Kuel- ja Vael-maksut olivat huomattavasti todellisia suuremmat. Koulu-

toimisto laskee tarkat prosentit ja siirtää ne kirjanpitoon. Tästä arvi-

oidaan tulevan n. 120.000 euron menopienennys. 

 

Lisäksi todettiin, että koulutoimen hankkeiden osalta ei ollut tehty tu-

losiirtoja ensi vuoden puolelle. Tulosiirtojen teon jälkeen raami lähe-

nee n. 41.000. 

 

Keskustelujen perusteella todettiin, että tällä hetkellä kunnalla ei ole 

varaa palkata erillistä kehittäjää erälukion puolelle, vaan tähän tehtä-
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vään varattu määräraha poistetaan. Menojen vähennys sotu-menojen kanssa 

on n. 40.000. 

 

Sivistyslautakunta keskusteli kotihoidon tuen kuntalisästä ja muualla 

opiskelevien kotimatkatuesta. Sivistyslautakunta oli sitä mieltä, että 

kotihoidon kuntalisää ei poisteta, koska se on jo otettu tänä vuonna 

käyttöön ja sillä on todettu olleen päivähoidontarvetta vähentävä vaiku-

tus. Kotimatkatukeen varattua määrärahaa pienennetään 6.000 eurolla, 

koska jäljelle jäävän määrärahan arvioitiin riittävän matkatuen antami-

seen. 

 

Yleiskeskustelun aikana tehtyjen muutosten perusteella raami tuli 

207.000 pienemmäksi alkuperäisestä. Sivistyslautakunta hyväksyi lauta-

kuntatason BSC-kortin. Tulosyksikkökohtaiset kortit tuodaan seuraavaan 

kokoukseen. 

 

Seuraavaksi sivistyslautakunta keskusteli talousarviosta tulosyksiköit-

täin: 

 

  

Koulutoimi: 

 

Koulutoimen osalta lisäystä aiheuttavat seuraavat: 

- valtakunnalliset palkankorotukset n. 32.000 + sotumenot,  

- Peltovuoman koululle määrärahojen palautus syksyn osalta ja saamen-

kielisen opettajan palkkaaminen (siihen tulee kuitenkin vastaava 

tulo) 

- vuorotteluvapaalta paluu ym. pienempiä muutoksia viranhaltijoiden 

kohdalla 

- kahden äitiysloman sijaisten palkkauksen osuus alkuvuoden osalta 

- koulunkäyntiavustajien lisääntyminen tarpeen kasvaessa 

- taksi- ja linja-automenojen kasvu (41.600 ja 25.000) 

- lämmityskulujen nousu 9.000, kaukolämpöön lisää 15.000, sähköön li-

sää 7.000, opetusvälineisiin lisäystä (jotka katetaan hankerahois-

ta) 

- leasing-menojen lisäys n. 6.000 (Wilma, Multiprimus, kamerat, oh-

jelmalisenssit) 

 

 

Karesuvannon koulun remontti pidetään esillä ja mukana kunnan investoin-

tiohjelmassa. 

 

Koulutoimen osalta maksujen korotusta voidaan esittää vain aamu- ja il-

tapäivämaksujen osalta, koska muita kunnan päätettävissä olevia asiak-

kailta perittäviä maksuja koulutoimen puolella ei ole. Tällä ei ole 

suurta taloudellista merkitystä.  

 

Todettiin, että koulutoimen osalta ainoat ei-lakisääteiset palvelut ovat 

lukio ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Sivistyslautakunta ei esitä näiden 

palveluiden poistamista säästösyistä. 
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Keskustelujen perusteella seuraavaan kokoukseen mennessä jää valmistel-

tavaksi mm. tilapäisten koulunkäyntiavustajien tarve eri kouluilla. 

  

 

Päivähoito: Päivähoidon puolelta menot ovat kasvussa suurilta osin hen-

kilöstöpuolella.  

- Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen palkkakuluista 

50% 

- Vilpertin aamuresurssi ja esikoululaisten ip-hoidon perhepäivähoi-

taja 

- Vilpertissä esiin noussut lisäresurssin tarve (Leppäjärven toiselle 

hoitajalle varattavat palkkakulut tähän) 

- Miessin lisäresurssin tarve lapsimäärän kasvaessa ja vuorohoitotar-

peen pysyessä 

- Peltovuoman toinen perhepäivähoitaja, kun lapsimäärät ovat kasva-

neet 

- Kevääksi koulunkäyntiavustajien palkkakuluista Hetassa ja Peltovuo-

massa 50% päivähoidon tarpeisiin 

 

Talousarviossa on varauduttu tänä vuonna sairasloman- ja vuosilomansi-

jaisuuksiin entistä todenmukaisemmin. Myös erilliskorvausten määrä on 

tarkistettu ylöspäin. 

 

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta lisääntyvät, kun varaudutaan varahoidon 

ja esikoululaisten iltapäivähoidon ostamiseen Muonion kunnalta.  

 

Saamelaiskäräjiltä saatavat tuet ja rahoitukset ovat pienentyneet rahoi-

tusperusteiden muuttuessa. 

 

Talousarviossa on varattu rahaa 7 600e tietokoneiden, tulostimien ja 

mokkuloiden hakkimiseksi ryhmäperhepäiväkoteihin. Hankintaa voidaan ly-

kätä tai porrastaa.  

 

Lisäksi esillä oli kuntalisän maksamisen jatko, sekä Leppäjärven ryhmä-

perhepäiväkodin tulevaisuus lasten hoidon tarpeen vähentyessä ja Hetan 

alueella hoidon tarpeen lisääntyessä. Investointipuolella pyritään pitä-

mään esillä päiväkotitarve, jotta saataisiin päivähoidolle riittävät ti-

lat ja toimiva rakenne. 

 

 

Kirjasto:  

Kirjastovirkailijan oppisopimus päättyy 31.3.2013. Kirjaston talousarvi-

ossa on varauduttu kirjastovirkailija-toimistosihteerin palkkaukseen yh-

dessä Revontuli-Opiston kanssa (kirjasto 60%, Revontuli-Opisto 40%).  

Kirjastoautotoiminnan käyttömenot nousevat, kun Kiiruna jää pois yhteis-

pohjoismaisesta kirjastoautotoiminnasta vuoden vaihteessa. Uusi sopimus 

tulee lautakunnan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Muonio isäntäkun-

tana ehdottaa, että Enontekiön osuus kirjastoauton kustannuksista kasvaa 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 29.10.2012 11 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

30%:sta 35%:iin, Muonion 35%:sta 45%:iin ja Koutokeinon pysyy ennallaan 

20%:ssa. 

Uuden kirjastoauton hankinta sisältyy OKM:n investointiohjelmaan vuodel-

le 2013. Valtionosuus on 50% 250.000 €:n hankintahinnasta. Auto maksaa 

kuitenkin enemmän. Kuntien osuudet eli omarahoitus on laskettu 280.000 

€:n hankintahinnasta uusien prosenttien mukaan. Enontekiön kunnan inves-

tointiohjelmaan on varattu uuden kirjastoauton hankkiminen 55.000 €.  

 

Nuoriso- ja liikuntatoimi: 

Nuoriso- ja liikuntatyön talousarvioesityksissä on karsintaa jo suori- 

tettu (nuorisotyö -10,2 %, liikuntatyö -4,7 %). 

Elokuvatoimintaan (kohta 028005) kohtaan kalusto on lisätty 17.550 € 

elokuvateatterin digitalisointiin. Kunta on käynyt neuvotteluja Metsä- 

hallituksen Tunturi-lapin Luontokeskuksen kanssa digitalisoidun elokuva-

teatterin rakentamiseksi heidän auditorioonsa. Yhteinen hakemus on lä-

hetty Suomen elokuvasäätiölle, joka suhtautuu hyvin myönteisesti hake-

mukseemme. Kustannuksista vastaisi elokuvasäätiö 50%:lla, Mh 25%:lla ja 

Enontekiön kunta 25%:lla eli 17550 €:lla. 

Tunturi-Lapin yhteiseen työpajaan nuorten osalta on  varattu nettona  

14.500 €, jolla pystytään palkkaamaan ohjaaja 3-4 syrjäytymisvaarassa 

olevalle nuorelle. OKM:n tuki tulee pienentämään kunnan nettoa (päätös 

huhti-toukokuussa 2013. 

Etsivän nuorisotyön palkkausmenot ovat Muonion kunnalla ja OKM avustaa 

hanketta lähes 100 %:sesti. 

Liikuntatyön palkkaaman liikunnanohjaajan palkkauksesta 50 € tulee Tun-

turi-Lapin kuntien yhteisestä Lihku Mátkái- kohti terveyttä hankkeesta. 

Lisäsäästön aikaansaamiseksi nuoriso-liikuntatoimista harkittavaksi jää-

vät elokuvatoiminnan digitalisointi, nuorten työpaja tai henkilöstö- 

säästöt. 

 

Keskuskeittiö ja siivousyksikkö: 

Ateriamaksutulojen arvioidaan kasvavan 10.000 e mm. ateriapalvelun li-

sääntymisen vuoksi. 

Ateriahintojen ja arvonlisäveromuutoksen vaikutukset ateriahintoihin 

tarkastetaan alkuvuodesta. Yleinen hintojen nousu korottaa ateriahinto-

ja.  

Henkilöstössä tapahtuu eläkkeelle siirtymisiä, mutta henkilöstömäärä py-

syy ennallaan. Asia on huomioitu työvoimakustannuksissa. 

Lähiruoka - hanketta viedään edelleen eteenpäin lähialueen tuotteita li-

säämällä mahdollisuuksien mukaan. Elintarvikemäärärahassa on sama taso 

kuin vuonna 2012, jolloin sitä korotettiin lähiruoan käytön lisäämisek-

si. Kunnassa on käynnissä hankkeita lähiruoan saatavuuden lisäämiseksi.  

Koulukeskuksen yhteisten kulujen jakoprosentteja on tarkasteltu uudel-

leen sähkön ja veden kulutusosuuksissa. Keskuskeittiön osuuden arvioi-

daan pienenevän näiden osalta yhteensä n. 4800 e.  

Talousarvio keskuskeittiön osalta on – 1,6 %.  

Siivousyksikön osalta pitkät sairaslomat on budjetoitu ennakoitavilta 

osin sairasloman sijaisuuksiin varatulla määrärahalla ja osittain osto-

palveluihin. Tämä nostaa siivousyksikön talousarviota.  
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Kalustohankinnoissa on lattianhoitokoneen hankinta koulukeskukseen, kus-

tannukset jakautuvat hankinnan osalta.  

 

 

Tulosyksikkökohtaisten keskustelujen jälkeen todettiin, että tavoitteena 

seuraavaa kokousta varten on pudottaa nousuprosentti nykyisestä 18:sta 

10 prosenttiin. Päätettiin jatkaa talousarviokäsittelyä seuraavassa ko-

kouksessa. 

 

----- 

Sivisysltk 29.10.2012 § 143  

 

Vuoden 2011 sivistystoimen talousarvioon oli varattu palkkoihin, mikä on 

sivistystoimen suurin menoerä, 2.518.030,-. Toteutuma vuoden lopussa oli 

2.672.578,29 €. Palkkasumma ei ollut riittänyt todellisiin menoihin, 

vaan ylitystä oli tullut 154.548,-. Sotumenojen kanssa palkat ylittyivät 

n. 190.000,-. 

 

Edellisen vuoden tilinpäätös näytti sivistystoimen osalta kuitenkin hy-

vältä eli vuosikate oli arvioidun suuruinen. Palkkamenojen todellinen 

ylitys kattaantui tulopuolen arvioitua suuremmalla kasvulla (100.692,-, 

lähinnä saamenkielen valtionavustus) ja muista eri kustannuspaikoista 

tulleilla menovähennyksillä (sotumenojen prosentit olivat pienemmät kuin 

arvioitu 66.886,-, asiakaspalvelujen ostot 12.909,-, aineet ja tarvik-

keet 14.870,- (hankintakielto), vuokrat 10.490 ja muut toimintakulut 

1.588,-). 

 

Tälle vuodelle ei varattu edellisen vuoden käytön perusteella alkujaan-

kaan riittävästi palkkamäärärahoja, vaan 93.758,- vähemmän kuin viime 

vuoden todellinen käyttö. Sotujen kanssa vajausta tulee tänä vuonna ar-

vion mukaan n. 130.000,-. 

 

Tästä syntyy ”aukko” jo valmiiksi ensi vuoden talousarvioon. Sen lisäksi 

ensi vuoden palkankorotukset ovat sivistystoimen osalta n. 40.000 + so-

tumenot = n. 60.000,-, taksikulut 41.600,-, linja-autokulut 25.000,-, 

lämmitys 9.000,-, kaukolämpö 15.000,-, elokuvaprojektori 15.000,-, koti-

hoidonlisä 36.000,-, keskiasteen koulumatkatuki 10.000,-, leasingmenojen 

lisäys 6.000,-, sijaisten kohdalle varattu erillinen määräraha 23.000 

(tukipalveluissa ja päivähoidossa oltava sijaisjärjestelyt lomien aika-

na), äitiysloman sijaiset 15.000,- ym. Nämä yhteensä 385.600 eli yli si-

vistystoimelle annetun raamin. 

 

Sivistystoimen talousarvion toimintakulut esityksen mukaan ovat 

5.243.500,-. Toimintakatteeksi jää arvioitujen toimintatulojen jälkeen 

4.554.450 eli annettu raami (4.150.000) ylittyy 11,2 %. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuo-

delle 2013 esitettäväksi ja hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edel-

leen –valtuustolle. 
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Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuo-

delle 2013 esitettäväksi ja hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edel-

leen –valtuustolle. 

 

Sivistyslautakunta säilyttää talousarviossa kotihoidontuen kuntalisän, 

koska sen on nähty hillitsevän erityisesti vuorohoidon kysyntää ja tut-

kimusten mukaan kuntalisän nähdään tuovan säästöjä erityisesti kaksikie-

lisissä kunnissa, joissa on kaksinkertainen palvelurakenne. Kuntalisä 

voidaan nähdä taloudellisesti edullisena ratkaisuna, jos se hillitsee 

hoitotarpeen kysyntää, kun kuntalisän määrää (150e ensimmäinen alle 3-

vuotias lapsi) verrataan Vilpertin päivähintaan 71,73e/lapsi/päivä (vuo-

den 2011 taksoilla laskettuna). Varhaiskasvatusohjaaja jakoi myös sivis-

tyslautakunnan jäsenille Tilastokeskuksen taulukon Enontekiöllä elävinä 

syntyneistä 2000-luvun alusta vuoteen 2011, joka osoittaa syntyvyyden 

kunnassa olevan kasvussa, ja heijastuu päivähoitoon kasvavina lisähenki-

lökunnan ja tilojen tarpeena. 
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Sivistysltk 144 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN SAAMEN KIELEN 

LEHTORIN VIRANSIJAISUUS 

 

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 10.10.2012 § 134 perusopetuk-

sen ja lukion yhteisen saamen kielen lehtorin, Berit-Ellen Juuson, vir-

kavapaushakemusta. Lautakunta myönsi virkavapauden ja esitti kunnanhal-

litukselle, että virkavapauden ajaksi, 28.11.2012 – 1.6.2013, saadaan 

täyttölupa sijaista varten. Kunnanhallitus ei ole ehtinyt käsitellä 

täyttölupa-asiaa. Asian kiireellisyyden johdosta, ja koska kyseessä on 

pysyvä virka, johon saadaan saamenkielisen opetuksen perusteella valti-

onavustus, rehtori-sivistystoimenjohtaja laittoi viransijaisuuden haet-

tavaksi MOL:in sivuille. 

 

Viransijaisuuden hakuaika päättyy 26.10.2012 klo 15.00 mennessä. 

 

Koska hakuaika ei ole päättynyt kokouksen asialistojen postitukseen men-

nessä, ehdotus annetaan vasta kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Koska hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta, viran hakuaikaa 

jatketaan. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 29.10.2012 15 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 145 §  PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN ÄIDINKIELEN JA 

KIRJALLISUUDEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUS 

 

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 10.10.2012 § 135 perusopetuk-

sen ja lukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin, Annukka 

Näkkälän, virkavapaushakemusta. Lautakunta myönsi virkavapauden ja esit-

ti kunnanhallitukselle, että virkavapauden ajaksi saadaan täyttölupa si-

jaista varten. Kunnanhallitus ei ole ehtinyt käsitellä täyttölupa-asiaa. 

Asian kiireellisyyden johdosta, ja koska kyseessä on pysyvä virka ja pa-

kollinen oppiaine, rehtori-sivistystoimenjohtaja laittoi viransijaisuu-

den haettavaksi MOL:in sivuille ajalle 7.1. – 1.6.2013. 

 

Viransijaisuuden hakuaika päättyy 26.10.2012 klo 15.00 mennessä. 

 

Koska hakuaika ei ole päättynyt kokouksen asialistojen postitukseen men-

nessä, ehdotus annetaan vasta kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Hakuaikaan mennessä hakemuksia tuli 6 kpl. Kolmella hakijalla oli muo-

dollinen kelpoisuus virkaan. Hakemukset esiteltiin ja käytiin läpi koko-

uksessa (lyhyt yhteenveto liitteenä).  

 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Peruskoulun ja lukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin 

viransijaiseksi ajalle 7.1. – 1.6.2013 valitaan FM Päivi Suo-Yrjö ja va-

ralle FM Anne Rautiola. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi peruskoulun ja lukion yhteisen äidinkielen ja 

kirjallisuuden lehtorin viransijaiseksi ajalle 7.1. – 1.6.2013 FM Päivi 

Suo-Yrjön ja varalle FM Anne Rautiolan. 
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Sivistysltk 146 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN/HETAN 

KOULUKESKUS 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 28.8.2012 § 113 määräai-

kaisen koulunkäyntiavustajan ottamista Hetan koulukeskukseen 0 – 2.-

luokalle. Rehtori-sivistystoimenjohtajan päätöksellä tehtävä on täytetty 

määräaikaisesti 15.11.2013 asti. Sivistyslautakunta pyysi kunnanhalli-

tukselta täyttölupaa. Kunnanhallitus antoi täyttöluvan kokouksessaan 

13.9.2012 § 242. 

 

Tehtävä on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyy 26.10.2012 

klo 15. 

 

Koska hakuaika ei ole vielä päättynyt listojen postitukseen mennessä, 

ehdotus annetaan vasta kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Hakuaikaan mennessä hakemuksia tuli 3 kpl. Kenelläkään hakijoista ei ol-

lut koulunkäyntiavustajan koulutusta. Hakemukset esiteltiin ja käytiin 

läpi kokouksessa (lyhyt yhteenveto liitteenä). 

 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta valitsee koulunkäyntiavustajaksi Hetan koulukeskuk-

seen ajalle 16.11.2012 – 1.6.2013 lähihoitaja Pirjo Hahkan. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi koulunkäyntiavustajaksi Hetan koulukeskukseen 

ajalle 16.11.2012 – 1.6.2013 lähihoitaja Pirjo Hahkan. 
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Sivistysltk 147 § ILMOITUSASIAT 

 

Kirjastotoimi 

Muonion kunnan sivistyslautakunta käsittelee Yhteispohjoismaisen kirjas-

toauton uutta sopimusta kokouksessaan 23.10. kirjastoauton hoitotoimi-

kunnan hyväksymässä muodossa. Sitten sopimus menee Muoniossa kunnanhal-

lituksen ja –valtuuston päätettäväksi.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi valtion eri-

tyisavustuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 

vuosille 2013 – 2014. Erityisavustusta voidaan käyttää koulutuksellista 

tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat koulujen välis-

ten erojen vähentämiseen ja lähtökohdiltaan muita heikompien koulujen 

toiminnan ja laadun tukemiseen. Hakuaika päättyy 30.11.2012. Sivistys-

osasto selvittää mahdollisuuksia hakea ko. avustusta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 
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Sivistysltk 148 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 149 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07. 
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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  

140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

138, 139, 145, 146 

 

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  

138, 139, 145, 146 

 

 

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 otetalukuun. 

 

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

