
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ke 6.4.2016 klo 14 – 16.15 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

 

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Leni Karisaari vs. kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Sari Lehtinen vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

Riitta Peltovuoma Hetan yhtenäisen peruskoulun apu-

laisjohtaja, läsnä 14 – 14.50 

Maarit Magga lehtori, läsnä 14 – 14.25 

   

   

 

Asiat  28 § - 39 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Taru Mäkitalo  Hannu Kultima 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 15.4.2016 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

ASIALISTA: 

 

28 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

29 §  PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

30 § OIKAISUVAATIMUS/PIGGA KESKITALO 

31 § OIKAISUVAATIMUS/HELLIN PIETIKÄINEN 

32 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/MIIA UTRIAINEN 

33 § VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/MERJA NEVALAITA 

34 § VIRKOJEN JA TOIMIEN AUKIJULISTAMINEN 

35 § PELTOVUOMAN KOULUKIINTEISTÖN MUUTOSKULUT 

36 §  KOULUKULJETUSANOMUS (Ei-julkinen) 

37 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

38 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 28 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Taru Mäkitalon. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.4.2016. 

 

Kokouksen aluksi lehtori Maarit Magga toi kokoukseen koulukeskuksen saa-

men opettajien kannanoton opetuksen tarpeiden ja järjestämisen suhteen 

(liite). 

 

Lehtori Maarit Maggan jälkeen Hetan yhtenäisen peruskoulun apulaisjohta-

ja Riitta Peltovuoma selosti esi- ja perusopetuksen uusien opetussuunni-

telmien sisältöä. Hän toi esille mm., että uusissa opetussuunnitelmissa 

korostuu laaja-alainen osaaminen. Opetuksen järjestäjä velvoitetaan laa-

timaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia jokaiselle luokka-asteelle. Op-

pilashuollon osuus on esityksissä päivitetty uuden oppilashuoltolain mu-

kaiseen. Paikallisuutta koskeva osuus on huomioitu jokaisessa aineessa. 

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa ei ole ainejakoa, pelkästään tavoit-

teet ja valmiudet.  

 

Molemmat kokoukseen kutsutut poistuivat kokouksesta esityksensä ja kes-

kustelujen jälkeen. 

 

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.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.4.2016. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 29 § ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 

HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi esiopetuksen (linkki) ja perusopetuksen ope-

tussuunnitelmat liitteen mukaisesti (linkki). 

 

Opetussuunnitelmat astuvat voimaan luokkien 0 -6 osalta 1.8.2016 ja vuo-

siluokkien 7 – 9 osalta porrastetusti vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Hetan yhtenäisen perusopetuksen apulaisjohtaja Riitta Peltovuoma esitte-

lee kokouksessa uutta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen (linkki) ja perusopetuksen ope-

tussuunnitelmat liitteen mukaisesti (linkki). 

 

Opetussuunnitelmat astuvat voimaan luokkien 0 -6 osalta 1.8.2016 ja vuo-

siluokkien 7 – 9 osalta porrastetusti vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana. 

 

Selostus: 

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma 

otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 

alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin 

asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 

annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuun-

nitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman 

käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. 

 

Enontekiöllä perusopetuksen ops-uudistamistyötä on tehty aluksi yhdessä 

saamelaisalueen kuntien kanssa ja sitten kuntakohtaisesti omien työryh-

mien kautta. Enontekiöllä opetussuunnitelmatyön kokonaisuudesta ja käy-

tännön organisoinnista on vastannut työryhmä, jota on vetänyt Hetan yh-

tenäisen peruskoulun apulaisjohtaja Riitta Peltovuoma. Ryhmän muut jäse-

net ovat olleet Annukka Näkkälä, Sirpa Keskitalo ja Eija Aikio. Kaikki 

opettajat ovat osallistuneet vähintään oman aineensa ops-työhön. Henki-

lökunta on osallistunut moniin opetussuunnitelmatyön valmisteluun liit-

tyviin koulutuksiin ja yhteisiin seminaareihin Sodankylässä, Hetassa, 

Torniossa ja Rovaniemellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=button&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=5AA71AB6B420250!136&cid=05aa71ab6b420250&app=Word&authkey=!AtLEybCTIQN3YE0
https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=button&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=5AA71AB6B420250!132&cid=05aa71ab6b420250&app=Word&authkey=!AmH0gB_Dml9Cl1I
https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=button&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=5AA71AB6B420250!136&cid=05aa71ab6b420250&app=Word&authkey=!AtLEybCTIQN3YE0
https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=button&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=5AA71AB6B420250!132&cid=05aa71ab6b420250&app=Word&authkey=!AmH0gB_Dml9Cl1I
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 30 §  OIKAISUVAATIMUS/PIGGA KESKITALO 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja kumosi sivistyslauta-

kunnan alkuperäisen päätöksen 3.2.2016 § 3, koska vastoin sivistyslauta-

kunnan aiempaa perustelua keskittämisellä saavutettavat edut ovat vähäi-

semmät kuin keskittämisellä syntyvät haitat ja seuraamukset kuten Pigga 

Keskitalon oikaisuvaatimuksessa selvitetään. 

 

Sivistyslautakunta totesi, että koska sivistyslautakunnan päätös 

3.2.2016 § 3 saamenkielisen opetuksen keskittämisestä Hettaan kumottiin, 

jatkuu alkuopetus (luokat 0 – 2.) Peltovuoman koululla sekä suomen- että 

saamenkielisenä 1.8.2016 alkaen. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa sivistyslauta-

kunnan alkuperäisen päätöksen 3.2.2016 § 3, koska vastoin sivistyslauta-

kunnan aiempaa perustelua keskittämisellä saavutettavat edut ovat vähäi-

semmät kuin keskittämisellä syntyvät haitat ja seuraamukset kuten Pigga 

Keskitalon oikaisuvaatimuksessa selvitetään. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että koska sivistyslautakunnan päätös 

3.2.2016 § 3 saamenkielisen opetuksen keskittämisestä Hettaan kumotaan, 

jatkuu alkuopetus (luokat 0 – 2.) Peltovuoman koululla sekä suomen- että 

saamenkielisenä 1.8.2016 alkaen. 

 

 

Selostus: 

 

Pigga Keskitalo on laittanut sivistyslautakunnalle oikaisuvaatimuksen 

sivistyslautakunnan päätöksestä 3.2.2016 § 3 ”Saamenkielisen opetuksen 

tarjoaminen vain Hetassa, Kilpisjärvellä ja Karesuvannossa” (liite). 

 

Pigga Keskitalo on laittanut oikaisuvaatimuksen sähköpostiyhteydenotolla 

vireille säädetyssä ajassa. 

 

 

Asian aikaisempi käsittely: 

 

Sivistysltk 3 § SAAMENKIELISEN OPETUKSEN TARJOAMINEN VAIN HETAS- 

  SA, KILPISJÄRVELLÄ JA KARESUVANNOSSA 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti, että saamenkielistä opetusta järjestetään 

jatkossa vain Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Peltovuomassa 

ei enää järjestetä äidinkielistä saamen opetusta lähiopetuksena. Päätök-

sellä turvataan saamenkielisten opettajien riittävyys, saamenkielisten 

sijaisuuksien pätevä hoitaminen, pedagogisesti järkevät luokka- ja ryh-
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mäjaot, saamenkielisen oppimisympäristön kehittäminen ja oppimateriaalin 

keskittäminen ja monipuolistaminen. 

 

Vapaaehtoisen saamen kielen tarve ja järjestämistapa ja paikka selvite-

tään Peltovuoman osalta lukuvuosittain. 

 

 

Satu-Marja jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

 

Käsittely:  

Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että saamenkielinen opetus jatkuu Pel-

tovuomassa. Esitys ei saanut kannatusta. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että saamenkielistä opetusta järjestetään 

vain Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Peltovuomassa ei enää 

järjestetä saamenkielistä opetusta lähiopetuksena. Päätöksellä turvataan 

saamenkielisten opettajien riittävyys, saamenkielisten sijaisuuksien pä-

tevä hoitaminen, pedagogisesti järkevät luokka- ja ryhmäjaot, saamenkie-

lisen oppimisympäristön kehittäminen ja oppimateriaalin keskittäminen ja 

monipuolistaminen. 

 

Vapaaehtoisen saamen kielen tarve ja järjestämistapa ja paikka selvite-

tään Peltovuoman osalta lukuvuosittain. 

 

 

Selostus: 

Peltovuomassa on ollut saamenkielinen opetus kaksi lukuvuotta. Kolmannen 

lukuvuoden alussa saamenkielinen luokanopettaja jäi virkavapaalle eikä 

hänelle onnistuttu saamaan sijaista. Saamenkielinen opetus siirrettiin 

Hettaan. Yksi kolmesta oppilaasta siirtyi Hettaan. Kaksi vaihtoi opetus-

kielen suomeksi ja jatkoi koulunkäyntiä Peltovuoman koululla. 

 

Viime vuoden aikana saamenkielisten opettajien ja sijaisten saaminen on 

ollut todella vaikeaa. Opetusryhmät ovat olleet usean eri ikäluokan muo-

dostamia. Opetusta keskittämällä turvataan paremmin oppilaiden oikeus 

saamenkieliseen opetukseen. Karesuvanto ja Kilpisjärvi ovat niin kaukana 

toisista kouluista, että näissä ei opetusta voidaan keskittää seuraaval-

le lähimmälle koululle. Kouluilla on jouduttu muodostamaan jopa neljän 

eri ikäryhmän yhdistelmäluokkia. Vain Peltovuoman osalta voidaan resurs-

seja käyttää oppilaiden edun mukaisesti keskittämällä saamenkielinen 

opetus Hettaan. Päätöksellä on myös taloudellisia vaikutuksia kriisikun-

nan tunnusmerkkejä täyttävän kunnan osalta. 
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Sivistysltk 31 § OIKAISUVAATIMUS/HELLIN PIETIKÄINEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta totesi, että oikaisuvaatimus ei ole enää aiheellinen, 

koska sivistyslautakunnan päätös saamenkielisen opetuksen keskittämises-

tä Hettaan on kumottu tämän kokouksen edellisessä pykälässä 30. 

 

Sivistyslautakunta totesi, että luokkien 0 - 2 opetus jatkuu Peltovuoman 

koululla sekä suomen- että saamenkielisenä 1.8.2016 alkaen. Luokanopet-

taja Hellin Pietikäisen viran sijoituspaikkana säilyy Peltovuoman koulu 

toistaiseksi. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta toteaa, että oikaisuvaatimus ei ole enää aiheellinen, 

koska sivistyslautakunnan päätös saamenkielisen opetuksen keskittämises-

tä Hettaan on kumottu tämän kokouksen edellisessä pykälässä 30. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että luokkien 0 - 2 opetus jatkuu Peltovuoman 

koululla sekä suomen- että saamenkielisenä 1.8.2016 alkaen. Luokanopet-

taja Hellin Pietikäisen viran sijoituspaikkana säilyy Peltovuoman koulu 

toistaiseksi. 

 

Selostus: 

Edellisen sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen luokanopettaja Hellin 

Pietikäinen on pyynnöstä toimittanut kirjallisen kuulemisen (liite). 

 

Asian aikaisempi käsittely: 

 

Sivistysltk 20 §  Oikaisuvaatimus/Hellin Pietikäinen 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti siirtää pykälän käsittelyn seuraavaan kokouk-

seen. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, koska asia, josta oi-

kaisuvaatimuksen perustelussa kirjoitetaan, ei ole käsitelty eikä pää-

tetty ko. pykälässä (sivistysltk 3.2.2016 § 3). 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on tullut 17.2.2016 luokanopettaja (saamenkielinen 

opetus) Hellin Pietikäiseltä oikaisuvaatimus, joka koskee sivistyslauta-

kunnan kokouksessa 3.2.2016 ollutta pykälää 3 ”Saamenkielisen opetuksen 

tarjoaminen vain Hetassa, Kilpisjärvellä ja Karesuvannossa”. 

 

Hellin Pietikäisen vaatimus on, että päätös on kumottava ja uudelleen 

käsiteltävä. Perusteluina hän esittää, että ”päätös on kunnallisen vi-

ranhaltijalain vastainen. Päätös on tehty asianomaista kuulematta. Opet-

tajien virat ovat kunnan yhteisiä virkoja, jolloin virantoimitusvelvol-
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lisuutta voidaan muuttaa, jos toiminnan uudelleen järjestäminen sitä 

edellyttää. Viranhaltijaa, eli allekirjoittanutta täytyy kuitenkin asi-

assa kuulla ennen siirtopäätöksen tekemistä, myös virkavapauden aikana.” 

 

Sivistyslautakunnan päätös koski saamenkielien opetuksen järjestämis-

paikkaa. Päätöksen tekemiseen opetuksen järjestäjällä on perusopetuslain  

§ 6 perusteella oikeus. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 32 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/MIIA UTRIAINEN 

  

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi hakemuksen mukaisesti lehtori Miia Utriaiselle 

palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää hakemuksen mukaisesti lehtori Miia Utriaisel-

le palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”Virkavapaa-anomus 

 

Täten anon virkavapaata seuraavan lukuvuoden ajaksi eli ajalle 1.8.2016 

– 31.7.2017. 

 

Enontekiöllä 14.3.2016 

Miia Utriainen 

englannin kielen lehtori, 

Hetan peruskoulu ja Enontekiön erälukio” 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 33 § VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/MERJA NEVALAITA  

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi hakemuksen mukaisesti koulunkäynninohjaaja 

Merja Nevalaidalle vuorotteluvapaan ajalle 8.8.2016 – 7.2.2017. 

 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää hakemuksen mukaisesti koulunkäynninohjaaja 

Merja Nevalaidalle vuorotteluvapaan ajalle 8.8.2016 – 7.2.2017. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on tullut seuraava kirje: 

 

”Vuorotteluvapaa 

 

Anon vuorotteluvapaata ajalle 8.8.2016 – 7.2.2017. 

 

Kunnioittaen 

Merja Nevalaita” 
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Sivistysltk 34 § VIRKOJEN JA TOIMIEN AUKIJULISTAMINEN 

 

Päätös: 

Sisäisessä haussa ei tullut siirrosta kiinnostuneita. Sivistyslautakunta 

julistaa haettavaksi seuraavat virat ja toimet: 

- luokanopettajan virka (velvollisuus opettaa liikuntaa, sijoitus-

paikka koulukeskus) toistaiseksi voimassa olevana 

- luokanopettajan virka (sijoituspaikkana Hetan koulukeskus, velvol-

lisuus opettaa mahdollisesti muitakin aineita), määräaikainen 

1.8.2016 – 31.7.2017 (määräaikaisuuden perusteena tulevat virkajär-

jestelyt ja oppilasmäärän kehitys) 

 

- peruskoulun ja lukion englannin kielen lehtori, määräaikainen  

ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 (määräaikaisuuden peruste virkavapaus) 

- koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 8.8.2016 – 7.2.2017 (määräai-

kaisuuden peruste vuorotteluvapaan sijaisuus) 

- luokanopettajan virka ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017(sijoituspaikkana 

Karesuvannon koulu, määräaikaisuuden peruste virkavapaus). 

 

Keskustelujen jälkeen sivistyslautakunta päätti lisätä saamenkielistä 

opetushenkilökuntaa Karesuvannon ja Hetan koulukeskuksen osalta molem-

piin yhden määräaikaisen opettajan. Perusteluina oli saamenkielisen op-

pilasmäärän kasvu ja vaikeat yhdysluokkayhdistelmät (6.- 9., 3. – 6., 0. 

-2, 0 – 5.) ja on todennäköistä, että saamen opetustunteihin saada val-

tionosuus. Haettavaksi julistetaan vielä: 

- saamenkielinen tuntiopettaja (16h/vko), sijoituspaikka Karesuvannon 

koulu 

- saamenkielinen tuntiopettaja (16h/vko), sijoituspaikka Hetan koulu-

keskus 

 

 

Päätösehdotus: 

Mikäli sisäisessä haussa ei ole tullut siirrosta kiinnostuneita, sivis-

tyslautakunta antaa luvan laittaa ulkoiseen hakuun seuraavat virat ja 

toimet: 

- luokanopettajan virka (velvollisuus opettaa liikuntaa, sijoitus-

paikka koulukeskus) toistaiseksi voimassa olevana 

- luokanopettajan virka (sijoituspaikkana Hetan koulukeskus, velvol-

lisuus opettaa mahdollisesti muitakin aineita), määräaikainen 

1.8.2016 – 31.7.2017 (määräaikaisuuden perusteena tulevat virkajär-

jestelyt ja oppilasmäärän kehitys) 

 

- peruskoulun ja lukion englannin kielen lehtori, määräaikainen  

ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017 (määräaikaisuuden peruste virkavapaus) 

- koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalle 8.8.2016 – 7.2.2017 (määräai-

kaisuuden peruste vuorotteluvapaan sijaisuus) 

- luokanopettajan virka ajalle 8.8.2016 – 3.6.2017(sijoituspaikkana 

Karesuvannon koulu, määräaikaisuuden peruste virkavapaus) 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Selostus: 

Opetushenkilöstön kokonaismäärä Enontekiöllä vähenee ensi syksynä yhdel-

lä.  

 

Hetan yhtenäisessä peruskoulussa opettajien määrä pysyy samana kuin ke-

vätlukukaudella 2016, jolloin on ollut kaksi määräaikaista virkasuhdet-

ta. Toisen viran osalta voidaan virka täyttää toistaiseksi, koska virka 

joudutaan täyttämään jatkossakin. Toinen luokanopettajan virka täytetään 

määräaikaisesti. Ensi lukuvuoden aikana selviää sen osalta tulevan tar-

peen jatkuvuus. 

 

Karesuvannon koululla toistaiseksi oleva luokanopettaja on hakenut ja 

saanut virkavapautta ensi lukuvuodeksi, joten paikka on laitettava mää-

räaikaisesti haettavaksi. 

 

Kaikkien tehtävien, paitsi englannin lehtorin (ei ole vielä päätöstä 

virkavapauden myöntämisestä) osalta on laitettu ensin sisäinen haku, 

jotta vakituisilla viranhaltijoilla on halutessaan mahdollisuus työpai-

kan kiertoon oman kunnan sisällä. Sisäinen haku päättyy 24.3.2016 klo 

15. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 35 § PELTOVUOMAN KOULUKIINTEISTÖN REMONTTI- JA MUUTOSKULUT 

 

Päätös: 

Kokouksessa annettiin tiedoksi rakennustarkastaja Kalevi Keskitalon te-

kemä laskelma kustannuksista(liite).  

 

Katon kunnosta ei saatu vielä tietoa, koska tilanne voidaan tarkastaa 

vasta lumien sulettua. Seinän tilanne selviää muutostöiden yhteydessä. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Peltovuoman kylällä siirtyy suomenkielinen varhaiskasvatus koulun tiloi-

hin 1.8.2016 lähtien, kun 3. -6.-luokkalaisten opetus siirtyy Hettaan. 

Peltovuoman koululle jää 0. – 2.-luokkalaisten opetus ja ryhmäperhepäi-

väkoti. Päätöksen teon yhteydessä päätettiin, että tiloja kunnostetaan 

varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tarpeisiin sopiviksi. 

 

Sivistystoimen talousarvioon on varattu Peltovuoman koulun ja päivähoi-

don kohdalle määrärahoja kalustuksen ja pintaremontin osalta. 

 

Kevään 2016 aikana on selvinnyt, että Peltovuoman koulun katto vuotaa 

useasta eri kohdasta. Lisäksi yhteen luokkaan on jäänyt kosteusvaurio 

aikaisemmilta ajoilta. Nämä mahdolliset korjaukset tulee tehdä eri mää-

rärahasta. 

 

Koulun tiloihin tehdään pintamaalaus ja yksi tila muutetaan makuutilak-

si. Seuraavana vuonna varataan määräraha koulun ulkomaalaukseen. 

 

Kokoukseen mennessä saadaan tekniseltä toimelta arvio katon ja seinän 

tilanteesta ja kustannusten kokonaisuudesta. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 36 § KOULUKULJETUSANOMUS (Ei-julkinen, Laki viranomaistoi-

minnan julkisuudesta 24 §, kohta 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 6.4.2016 15 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 37 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

Satu-Marja: Satu-Marja Eira- Keskitalo esitti huolensa, että Peltovuoman 

koulua koskevista muutoksista ei ole tarpeeksi tarkkaa tietoa mm. oppi-

laskuljetuskustannusten kehittymisen osalta. Hän toi myös esille Anne 

Vuontissalmen lähettämän päivähoitoa koskevan kirjeen. Kirje oli tullut 

muillekin jäsenille. Vs. varhaiskasvatusohjaaja Sari Lehtinen oli vas-

tannut Anne Vuontissalmelle, joka oli hyväksynyt selvityksen tilantees-

ta. Sari Lehtisen vastauskirje toimitetaan tiedoksi jäsenille. 

 

Taru Mäkitalo esitti huolensa, että onko päiväkodin aita riittävän kor-

kea. Sari Lehtinen vastasi, että aita on standardin mukainen, mutta lu-

mitilanteesta riippuu miten pitkälle korkeus riittää. Päiväkodin vesi-

rännit valuvat pihalle, ja ongelma oli päivähoidon tiedossa. Sari Lehti-

nen ottaa näissä asioissa yhteyttä tekniseen toimistoon. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 38 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- vs. varhaiskasvatusohjaaja Hanna Tissari on jättänyt irtisanomisil-

moituksen 16.3.2016. Hän irtisanoutuu virastaan henkilökohtaisista 

syistä 1.4.2016 alkaen. Viimeinen työpäivä oli 17.3.2016. 

- Leppäjärven suunnasta järjestetään koulutoimiston tilaamana oppi-

laskuljetus uusille oppilaille (5 kpl) 12.4. – 4.6.2016 väliseksi 

ajaksi ilman virallista kilpailuttamista, koska ajanjakso on niin 

lyhyt ja kuljetuksen järjestäminen on lakisääteinen velvollisuus 

koulumatkan pituuden vuoksi. 

- Karesuvannon koululla on ensi lukuvuonna saamen yhdysluokilla tar-

vetta lisäresurssiin, koska oppilaita on yhdysluokissa jokaisella 

vuosiluokalla aikaisemmin arvioitua enemmän. Asiasta neuvoteltiin 

Karesuvannossa opettajien kokouksessa 4.4.  

- Kilpisjärven koululla käytiin neuvottelu ensi lukuvuoden tilantees-

ta 4.4. Opettajien siirtäminen toiselle koululle ei onnistu, koska 

opetussuunnitelman mukaisten aineiden opetus kaikkien vuosiluokkien 

osalta ei onnistu etänä ilman valvovaa henkilöä ja koululla ei ole 

esim. koulunkäynninohjaajaa. Päätettiin ja sovittiin, että nykyiset 

virat pysyvät vähimmällä opetusvelvollisuuden täyttymiseen tarvit-

tavalla tuntimäärällä ja osa opetusvelvollisuustunneista tulee He-

tan koulukeskukseen annettavista etäopetuksen tunneista (mm. sm 

maantieto, sm biologia, venäjä). 

- kirjastoasiasta on annettu selvitys sivistyslautakunnalle  

- valtakunnallinen sähköinen ylioppilaskokeen harjoittelu oli meidän-

kin lukiossa ke 6.4.2016 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Seuraava kokous pidetään ke 11.5. klo 14 Peltovuoman koululla. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

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 37, 38 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39 

 

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 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39 

 

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 

 

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: 
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   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät: 30, 31   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

