
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika tiistai 29.9.2016 klo 15 – 16.15 

   

 

Kokouspaikka kunnantalo ltk-huone 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Olli Lehto  vj 

  Tytti Valkeapää  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

Heikki Järvistö  vapaa-aikatoimensihteeri, skype- 

   yhteys 

Sari Lehtinen  vs.varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo  vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi  rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

Asiat   105 § - 107 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Olli Lehto  Taru Mäkitalo 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 7.10.2016 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

ASIALISTA: 

105  § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
106  § TALOUSARVION 2017 JATKOKÄSITTELY 
107 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Sivistysltk 105 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Olli Lehdon ja Taru 

Mäkitalon. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksessa jaet-

tiin paperiversio investoinneista liitteeksi talousarviopykälään. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 7.10.2016. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Talousarviopykälä tarkastetaan kokouksessa. Sivistyslautakunnan pöytä-

kirja pidetään yleisesti nähtävillä 7.10.2016. 
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Sivistysltk 106 §  TALOUSARVION 2017 JATKOKÄSITTELY 

 

 

Päätös: 

Keskustelun aluksi sivistyslautakunta toi esille huolena, että sivistys-

lautakunnan kokouksissa ei ole koskaan paikalla kunnanhallituksen pu-

heenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja tai kunnanjohtaja. 

 

Sivistyslautakunta esittää liitteessä olevan investointilistan teknisel-

le lautakunnalle huomioitavaksi v. 2017 investointisuunnitelmassa. 

 

Sivistyslautakunta on jo edellisessä kokouksessaan todennut, että annet-

tuun raamiin ei päästä ilman suuria toiminnallisia muutoksia.  

 

Sivistyslautakunnan tässä kokouksessa esittämät muutokset vaikuttavat 

kunnan palvelutasoon laajasti ja näin ollen sivistyslautakunnan esittä-

mät palvelutason keskeiset muutokset menevät kunnanvaltuuston päätettä-

väksi.  

 

Keskustelujen jälkeen sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallituk-

selle ja edelleen –valtuustolle, että annettuun talousarvioraamiin 2017 

pääsemiseksi kunnassa lakkautetaan seuraavat palvelut ja toiminnat 

1.1.2017 alkaen: 

- kirjasto 120.000,- 

- kulttuuritoimi 66.000,- 

- työpaja 44.000,- 

- Hiihtomaa 37.000,- 

- kunnan myöntämä kotihoidon lisätuki 20.000,- 

yhteensä 287.000,- 

 

Sivistyslautakunta antoi rehtori-sivistystoimenjohtajalle valtuudet teh-

dä talousarvioon pieniä tarkennuksia hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja 

tulojen siirtoon vuodelle 2017 tällä hetkellä tiedossa olevan hanketi-

lanteen perusteella, jolla katetaan puuttuva 13.000,-. 

 

Sivistyslautakunta ei halunnut tehdä muutoksia lakisääteisiin palvelui-

hin eikä koskea pakollisiin tehtäväalueisiin, vaan kohdisti säästötoi-

menpiteet kunnan vapaaehtoisiin palveluihin. 

 

Sivistyslautakunta pyrkii siirtämään vakituiset ja määräaikaiset työnte-

kijät muihin vapautuviin ja soveltuviin tehtäviin määräaikaisuuden tai 

toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen loppuun asti. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan aiemmin antamaan ta-

lousarvioesitykseen sisältyy sivistystoimen talousarviotyöryhmässä esil-

le tulleet ehdotukset keväältä 2016. 
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Sivistyslautakunta käy läpi asiakokonaisuudet, jotka toteuttamalla voi-

daan kyseiseen säästötavoitteeseen päästä (liite) ja antaa oman esityk-

sensä kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Toimenpiteissä on vaihtoeh-

toisia malleja, joista sivistyslautakunta, kunnanhallitus- ja –valtuusto 

voi tehdä poliittisen valinnan ja päätöksen. 

 

Sivistyslautakunta päättää, että Enontekiöllä ei järjestetä ensi vuonna 

kielikylpy- eikä kielipesätoimintaa eikä muitakaan uusia palveluiden li-

säämisiä, koska niistä aiheutuisi kunnalle lisäkustannuksia mikä ei ole 

nyt taloudellisesti mahdollista.  

 

Sivistyslautakunta myös toteaa, että kunnalla ei ole tähän mennessäkään 

ollut mahdollisuutta toteuttaa hyvin kaikkia lain vaatimia toimenpiteitä 

(kuraattori- ja psykologipalvelut). 

 

Sivistyslautakunta poistaa talousarvioesityksestään vuodelle 2017 juhla-

vuoden tapahtumiin varatun määrärahan 14.000,-, museon katon korjaukseen 

varatun 10.000,-, Esr-emok-hankkeen omarahoitusosuudesta vähennetään 

10.000,- ja Kalottikulttuurihankkeesta 2.500, joten säästettäväksi muil-

la liitteen mukaisilla toimenpiteillä jää 263.500,-. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on palauttanut kokouksessaan 12.9.2016 § 207 sivistyslau-

takunnan talousarvioesityksen takaisin sivistyslautakunnalle:  
 

”Edelleen kunnanhallitus päätti palauttaa sivistyslautakunnan talousar-

vioesityksen lautakunnalle ja edellyttää, että sivistyslautakunta esit-

tää vaihtoehdon/vaihtoehdot raamiin pääsemiseksi."  

 

Sivistyslautakunnan tulee siis antaa ehdotus 300.000,- säästöjen löytä-

miseksi v. 2017 talousarvioon. 
 

Kunta on yksi organisatorinen kokonaisuus ja näin suuren säästön löytä-

minen yhden hallintokunnan osalta yhden vuoden aikana ei ole mahdollista 

ilman suuria palveluiden järjestämiseen kohdistuvia muutoksia. 
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Sivistysltk 107 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. 

 

Sivistyslautakunnan seuraava kokous pidetään to 13.10. klo 15 –. 
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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 106 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  105, 107 

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 105, 107 

 

 

 

 

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

