
 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika to 5.2.2015 klo 15 - 16 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi, skypeN kautta  

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

Tuomas Keskitalo khall edustaja, esteellinen § 16 

ajan 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja, es-

teellinen § 17 ajan 

   

   

   

 

Asiat  13 § - 21 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Taru Mäkitalo  Sirpa-Liisa Korva 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 13.2.2015 

nähtävänä    
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ASIALISTA: 

 

13 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

14 § KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2015 – 2016  

 

15 § KOULUMATKATUKIHAKEMUS/LAPPIASSA OPISKELEVAT 

 

16 § VARHAISKASVATUSOHJAAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA AJALLE 24.3.2015 – 

 31.7.2017 

  

17 § TUKIHAKEMUS/MIESKUORO 

 
18 §   MUUTOS TANJA ELSASEN TYÖPAJAVALMENTAJAN ERIKOISAMMATTI- 
     TUTKINNON OPPISOPIMUKSEEN 

 
19 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

20 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Sivistysltk 13 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslista ja lisäpykälä 18 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 13.2.2015. 

 

Ennen kokousta ja kokouksen aluksi sivistyslautakunnan paikalle saapu-

neet jäsenet haastattelivat varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuutta ha-

keneita henkilöitä: klo 14 Irma Toivanen, klo 14.30 Sari Guttorm ja klo 

14.50 Hanna Tissari. 

 

 

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.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 13.2.2015. 
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Sivistysltk 14 § KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2015 – 2016  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti lv. 2015 – 2016 työ- ja loma-ajat liitteen 2 

mukaisesti (koulu alkaa ti 11.8.2015) oppilaskunnan kannanoton mukaises-

ti. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lv 2015 – 2016 työ- ja loma-ajat 

oheisen liitteen (liite 1, malli 1) mukaisesti, koska enemmistö henki-

löstöstä kannatti sitä. 

 

Kokouksessa annettiin muutettu ehdotus: 

 

Koska koulukeskuksen perusopetuksen ja lukion oppilaskunnan hallitusten 

yksimielinen kannatus oli liitteen 2 mukaiselle ehdotukselle, sivistys-

lautakunta hyväksyy koulujen työ- ja loma-ajat lv 2015 – 2016 liitteen 2 

mukaisesti (koulu alkaa ti 11.8.2015). 

 

Selostus: 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja 

päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa tulee lain mukaan olla 190 

työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin 

lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (ke 6.1.2016)ja vapun-

päivä eli ensi lukuvuonna työpäivien määräksi jää 189. 

 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 

22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2016 koulutyö päättyy lauantaina 4.6. 

 

Lukiolaissa ja –asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää, mutta käytän-

nössä kunnassa päätetyt työ- ja loma-ajat koskevat myös lukion toimin-

taa. 

 

Lukuvuoden työajasta on keskusteltu kouluilla. Vaihtoehtoisia malleja 

oli kaksi (liitteet 1 ja 2).  

 

Koulujen henkilöstön mielipide ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajoista ei 

ole yksimielinen. Koulukeskuksessa enemmistö kannattaa aikaisempaa kou-

lun aloittamista (liite 2, malli 2), jolloin koulu alkaisi syksyllä ti 

11.8. ja keväällä 7.1.(paikalla olleista 13 äänesti aikaisemman ajankoh-

dan mukaan, 2 myöhemmän). Tässä mallissa ei tule muita lauantaityöpäiviä 

kuin syyslukukauden viimeinen työpäivä ja kevätlukukauden viimeinen työ-

päivä. Malliin sisältyy myös viikon syysloma ja reilun kahden viikon 

joululoma sekä viikon hiihtoloma ja yksi ylimääräinen perjantaivapaa 

(6.5.). 

 

Kaikki sivukoulut, yhteensä 17 henkilökuntaan kuuluvan mielipide oli, 

että myöhemmän aloittamisen malli on parempi (liite 1, malli 1). Siinä 

koulu alkaa syksyllä ma 17.8. ja keväällä 4.1. Malliin sisältyy viikon 
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syysloma, kahden viikon joululoma, viikon hiihtoloma ja päättäjäispäivi-

en lisäksi yksi lauantaityöpäivä.  

 

Kokouksissa mukana olleiden äänet jakaantuivat siis seuraavasti: 

Malli 1  Malli 2 

17 ääntä  14 ääntä (sis. mallin laatijan äänen, vaikka ei ollut 

    paikalla) 

 

Oppilaskunnan hallituksen mielipide kerrotaan kokouksessa, jos se on 

siihen mennessä saatu. Vertailutietona tiedoksi, että Muoniossa koulu 

päätetty aloittaa to 13.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 5.2.2015 6 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 15 § KOULUMATKATUKIHAKEMUS/LAPPIASSA OPISKELEVAT 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että se tukee kaikkia Enontekiön peruskoulus-

ta 1. tutkintoaan Lapin läänin keskiasteen oppilaitoksiin menneitä enon-

tekiöläisiä nuoria viikonloppumatkojen osalta (max 10 kertaa lukuvuodes-

sa) valtakunnallisten opiskelijalippuhintojen mukaan. Maksu suoritetaan 

kuitteja vastaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Jotta enontekiöläiset nuoret olisivat tasa-arvoisia Lappiaan kuuluvien 

kuntien nuorten kanssa, Enontekiön sivistyslautakunta tukee opiskelijoi-

den viikonloppumatkoja samalla lailla kuin Lappia tukee siihen kuuluvien 

kuntien opiskelijoita. Sivistyslautakunta päättää, että Lappiassa ensim-

mäistä ammattitutkintoaan opiskelevalla enontekiöläisellä nuorella on 

oikeus yhteensä 10 viikonloppumatkaan kotiin lukuvuoden aikana. Korvaus 

maksetaan valtakunnallisten opiskelijalippuhintojen mukaan. 

 

Kustannus, tällä hetkellä n. 4.000,- vuodessa (10 opiskelee Lappiassa 

eri toimipisteissä), kirjataan keskiasteen menoihin. Kohdasta on tänä 

vuonna säästösyistä määrärahat poistettu, mutta meno pyritään kattamaan 

jostakin toisesta menokohdasta sivistystoimen budjetissa vuoden aikana. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

” KOULUMATKATUKI 

 

Anomme Enontekiön kunnalta koulumatkatukea lastemme viikonloppumatkoihin 

kotiin. 

 

Lapsemme käyvät Torniossa Lappian ammattiopistoa ensimmäistä vuotta. 

Tällä viikolla selvisi etteivät he saa muiden tavoin koulumatkatukea, 

koska Enontekiön kunta ei kuulu kuntayhtymään. 

 

Muutenkin 16-vuotiaat ovat väliinputoajaryhmä, koska eivät saa esim. Ke-

lan opintotukea. Käytännössä lapset ovat siis opintojenkin suhteen täy-

sin huoltajien kustannettavissa siihen asti, kun täyttävät 17 v. 

 

Tämä asettaa esim. Enontekiöltä tulevat täysin eriarvoiseen asemaan. 

Yleensä ottaen asuntolassa asuminen kaukana kotoa on haasteellista ja 

aiheuttaa erinäisiä vaikeuksia sekä lasten että vanhempien elämään. 

Luonnollisesti viikonloppumatkat kotiin helpottaisivat tilannetta, mutta 

kulkeminen on kallista. 

 

Pyydämme kuntaa kiinnittämään huomiota tähän epäkohtaan jatkossa: ylei-

sesti uusi koulutuspolitiikka säästöineen ja lakkauttamisineen vaikuttaa 

tulevaisuudessa perheiden arkielämään. 
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Enontekiöllä 18.11.2014 

 

Maarit Magga, Antti Mäkitalo, Jaana Nurmela, Kalevi Korkalo, Tiina Kor-

kalo, Raimo Korkalo, Miliza Kimmel, Artturi Alatalo” 

 

Enontekiön kunta myönsi muutaman vuoden ajan kunnan kirjoilla oleville 

muualla keskiasteella tai yliopistossa opiskeleville opiskelijoille kou-

lumatkatukea kahden viikonloppukäynnin verran vuodessa. Koulumatkatuki 

poistettiin kunnan säästövelvoitteen myötä vuosi sitten.  

 

Muualle opiskelemaan lähtevien osalta eriarvoisuutta aiheuttava tekijä 

muuhun maahan verrattuna on se, että Enontekiöllä voi opiskella kotoa 

käsin vain lukiossa. Kilpisjärvellä asuvat eivät sitäkään. Alle 17-

vuotias on kaikkien tukimuotojen ulkopuolella.  

 

Hakemuksessa käsiteltävänä olevan oppilaitoksen omistaa kuntayhtymä. 

Kuntayhtymän nimi on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja 

sen kotipaikka on Tornio. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemin ja Tornion 

kaupungit sekä Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja 

Ylitornion kunnat. 

 

Lappian kohdalla opiskelijat ovat selkeästi epätasa-arvoisia, kun oppi-

laitos maksaa osalla matkakorvauksia (kuntayhtymään kuuluvien kuntien 

opiskelijoille) ja osalle ei. Kuitenkin Enontekiökin, vaikka ei kuulu 

Lappia-koulutuskuntayhtymään, maksaa kuntaosuuden kaikista eri puolella 

Suomea opiskelevista keskiasteen opiskelijoista, käytännössä siis myös 

osansa Lappiankin opetuksesta.  

 

Tällä hetkellä enontekiöläisiä nuoria opiskelee Lappian eri toimipis-

teissä yhteensä 10. Yksi Keminmaassa, yksi Tervolassa, 4 Muoniossa ja 4 

Torniossa. Jos kaikille maksetaan 10 edestakaista matkaa lukuvuoden ai-

kana on se yhteensä nykyhintojen mukaan n. 4.000,- vuodessa. 
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Sivistysltk 16 § VARHAISKASVATUSOHJAAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA AJALLE 

24.3.2015 – 31.7.2017 

 

Päätös: 

Tuomas Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi 

(hallintolaki 28 §, kohta 1). 

 

Haastattelujen, koulutuksen ja varhaiskasvatusjohtajan sekä lastentar-

hanopettajan tehtävistä olevan työkokemuksen perusteella sivistyslauta-

kunta valitsi varhaiskasvatusohjaajan viransijaiseksi ajalle 24.3.2015 – 

31.7.2017 yksimielisesti kasvatustieteen maisteri Hanna Tissarin. Varal-

le valittiin yhteiskuntatieteiden kandidaatti Sari Guttorm. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on viransijaisuus. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in mukaan. Viransijaisuuden koeaika on hakukuulutuksen mukaisesti 

4 kk. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 

mukainen rikosrekisteriote. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Mahdolliset haastattelut pidetään samana päivänä ennen sivistyslautakun-

nan kokousta. Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Yhteenvetolista hakijoista toimitetaan lautakunnan jäsenille sähköpos-

titse. 

 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Kokouksessa annettiin seuraava ehdotus: 

 

Haastattelujen, koulutuksen ja varhaiskasvatusjohtajan sekä lastentar-

hanopettajan tehtävistä olevan työkokemuksen perusteella sivistyslauta-

kunta valitsee varhaiskasvatusohjaajan viransijaiseksi ajalle 24.3.2015 

– 31.7.2017 kasvatustieteen maisteri Hanna Tissarin ja varalle yhteis-

kuntatieteiden kandidaatti Sari Guttormin. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta 15.1.2015 § 11. 

  

Viransijaisuus ajalle 24.3.2015 – 31.7.2017 on haettavana työvoimatoi-

miston te-palvelut -sivulla, kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan www-

sivuilla. Hakuaika päättyy 29.1.2015 klo 15.00. Virkakuulutus liitteenä 

(liite 3). 
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Sivistysltk 17 § TUKIHAKEMUS/MIESKUORO 

 

Päätös. 

Laila Nikunlassi poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi 

(hallintolaki 28 §, kohta 1). 

 

Sivistyslautakunta myönsi Lapin sodan päättymisen 70-vuotisjuhlavuoden 

johdosta mieskuorolle hakemuksen mukaisesti levyn tekemiseen tukea 

300,-, koska levynjulkistaminen on osa Kilpisjärvellä järjestettävää ve-

teraanijuhlaa 27.4.2015 ja levyn tuotto tulee myös enontekiöläisten ve-

teraanien hyväksi.  

 

Sivistyslautakunta pyytää lahjoittajalevyistä kaksi Enontekiön kirjas-

tolle ja loppujen tuotto annetaan veteraanien hyväksi. 

 

Ehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Sivistyslautakunta myöntää Lapin sodan päättymisen 70-vuotisjuhlavuoden 

johdosta mieskuorolle hakemuksen mukaisesti levyn tekemiseen tukea 

300,-, koska levynjulkistaminen on osa Kilpisjärvellä järjestettävää ve-

teraanijuhlaa 27.4.2015 ja levyn tuotto tulee myös enontekiöläisten ve-

teraanien hyväksi.  

 

Lahjoittajalevyjen sijasta koko tuotto voidaan sivistystoimen lahjoituk-

sen osalta antaa veteraanien hyväksi. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava hakemus: 

 

”Himmetä ei muistot koskaan saa!   19.1.2015 

 

 

Olemme 10-henkinen mieskuoro Muoniosta ja Enontekiöltä. Kuoroa johtaa 

Marketta Tuikka. Olemme laulaneet erilaisia veteraani- ja isänmaa-

aiheisia kuorosovituksia sekä esittäneet niitä mm. itsenäisyysjuhlissa 

ja Veteraanien kirkkopäivillä. 

 

Tavoitteenamme on nyt tehdä CD-levytallenne esittämistämme veteraani- ja 

isänmaa-aiheisista lauluista. Levy taltioidaan Rovaniemellä Seppo Leinon 

studiossa tämän vuoden maalis-huhtikuussa. Levy on tarkoitus julkistaa 

Lapin sodan päättymisen 70-vuotisjuhlakonsertin alussa 27.4. Kilpisjär-

ven juhlasalissa. 

 

Luovutamme levyn myyntituoton lyhentämättömänä sekä kopiointioikeudet 

Muonion ja Enontekiön Veteraanijärjestöille. Niiden toiminnan päätyttyä 

oikeudet siirtyvät Muonion ja Enontekiön seurakunnille. Levyjä painetaan 

tässä vaiheessa 1000 kappaletta. Niiden painatuksen, editoinnin ja teos-

tokorvausten kustannukset ovat n. 2.000,-. 

 

Pyydämme Teitä arvoisa yhteistyökumppanimme tukemaan hankettamme Vete-

raanien hyväntekeväisyyden merkeissä. Toivomme saavamme esim. 300 euron 
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lahjoituksia alueemme yrityksiltä ja julkisyhteisöiltä, jotta hanke tu-

lisi kokonaan rahoitettua. Tukiyhteisöjen nimi ja logo painetaan levy-

kansion takakanteen. 300 euron lahjoituksella luovutamme lahjoittajalle 

30 levyä, mikäli lahjoittaja niin haluaa. Muutoin lahjoituksenne tulee 

kokonaisuudessaan Veteraanien hyväksi. 

 

Tukipäätöksenne pyydämme ilmoittamaan Lassi Naalisvaaralle (p. 050-

3545931) ja myönteisessä tapauksessa toimittamaan tilillemme FI21 5643 

7420 0356 25. 

 

Kiitämme etukäteen arvokkaasta tuestanne sotiemme Veteraaneille. 

 

Kuoron jäsenet: Jouni Hänninen, Matti Kinnula, Lasse Mäkitalo, Lassi 

Naalisvaara, Pentti Raittimo, Kalervo Seikkula, Jouko Uusitalo, Pekka 

Väliheikki, Timo Yliniemi ja aro Ylitalo. 

 

Kuoron puolesta 

Lasse Mäkitalo, Lassi Naalisvaara, Marketta Tuikka” 
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Sivistysltk 18 § MUUTOS TANJA ELSASEN TYÖPAJAVALMENTAJAN ERIKOISAMMATTI-

AMMATTITUTKINNON OPPISOPIMUKSEEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vapaa-aikatoimen sihteeri): 

Tanja Elsasen työpajavalmentajan erikoisammattitutkinnon oppisopimuk-

sessa noudatetaan Enontekiön kunnan henkilöstöohjetta määräaikaiselle 

henkilöstölle. 

Lautakunta esittää harkittavaksi määräaikaisten henkilöstön oppisopimus-

koulutusten muuttamista erikoisammattitutkintojen osalta siten, että 

heille maksetaan lähiopetuspäiviltä normaali palkka ja annetaan kunnan 

auton käyttöoikeus. 

Perusteluina ovat erikoisammattitutkintojen edellytys toimia toimialansa 

tiimivastaavana sekä kehittää toimialaansa oppisopimuksen aikana.  

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan kokouksessa 15.1.2015 § 11 TIEDOKSI ANNETTAVAT 

”Työpajaohjaaja Tanja Elsanen aloittaa Työvalmennuksen erikoisammatti-

tutkinnon oppisopimuksella ajalla 1.1.2015 - 31.12.2016. Luvan oppisopi-

muksen solmimiseen ilman auki julistamista antoi kunnanjohtaja, koska 

oppisopimuskoulutettava on yksi kunnan työpajaohjaajista. Lähiopetusjak-

sot ovat Oulussa kaksipäiväisinä joka toinen kuukausi. Lähiopetusjak-

soilta maksetaan normaalisti palkkaa. Elsasella on mahdollisuus käyttää 

kunnan autoa lähiopetusjaksoilla, jolloin oppisopimustoimiston mahdolli-

nen korvaus tulee kunnalle.” 

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen kohdan 11.7 Oppisopimuskoulutus  

”Määräaikaiselle henkilöstölle ei makseta palkkaa, eikä kulukorvauksia 

tietopuolisen koulutuksen ajalta. Vaikka koko päivän kestänyt opiskelu 

ylittää säännöllisen työajan ei tämä muodosta perustetta ylityö-, lisä-

työ- tai muihin korvauksiin” 

Vapaa-aikatoimensihteeri ja Tanja Elsanen ovat keskustelleet kunnan hen-

kilöstöohjeen ohjeistuksesta.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 19 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

- Saila Kuukasjärvi ilmoitti ja ihmetteli miksi Revontuli-Opisto vaa-

tii, että Kilpisjärvellä pitää kaikkiin sirkuskursseihin tulla 

osanottajia ennen kuin ohjaaja tulee paikalle. Hän aikoi soittaa 

opiston toimistoon Kittilään ja kysyä asiaa. 

 

- Satu-Marja Eira-Keskitalo toi kokoukseen esille kunnanjohtajan 

pyynnöstä Peltovuoman kielipesäasian. Kunnanjohtaja on tehnyt Pel-

tovuomassa kyselyn päivähoidossa olevien lasten vanhemmille. Kyse-

lyn mukaan yhtä lukuun ottamatta muut huoltajat haluavat kielipesä-

toimintaa. Rehtori-sivistystoimenjohtaja (varhaiskasvatusohjaajan 

ollessa virkavapaalla) totesi, että sivistyslautakunta on tehnyt 

vasta äsken 15.1.2015 § 6 päätöksen, jonka mukaan Peltovuoman saa-

menkielisen päivähoidon järjestäminen asianmukaisesti vaatii, että 

suomen- ja saamenkieliset päivähoitoryhmät sijoitetaan kokonaan eri 

tiloihin. Päätöksen mukaisesti suomenkieliselle päivähoitoryhmälle 

lähdetään kartoittamaan sopivia tiloja, joihin ryhmä muuttaa tilo-

jen löydyttyä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja totesi, että kunnalli-

sessa päätöksenteossa on noudatettava kuntalakia, hallintolakia ja 

kunnan hallintosäännön mukaista käsittelyjärjestystä ja valmiste-

lua. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 20 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 62 000 euron avustuksen 

Enontekiön kunnalle kirjastoautotoimintaan 2015; myönnetyn avustuksen 

perusteena olevat kustannukset 71 000 euroa. 

 

Viranhaltijapäätös päivähoidon varallaolojärjestelmän hoitamisesta osto-

palveluna Taru Mäkitalo/Rakennus Mäkitalo Oy:ltä. 
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Sivistysltk 21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

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  

19, 20 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

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  

13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 

 

 

 

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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   Enontekiöllä ___/___ 2015 

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

