
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 06.06.2013 klo 14 - 16.20  

 

Kokouspaikka Nuorisotila Kieppi, aluksi tutustuminen kirjastoon ja 

liikuntahalliin 

 

Saapuvilla  Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

olleet jäsenet Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  Minna Näkkäläjärvi  vj 

  Pohto Kirkkala  vj 

     

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

Asiat  57 § - 75 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Heikki Järvistö  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Minna Näkkäläjärvi  Pohto Kirkkala  

   

 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 14.6.2013 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 57 § 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 0.0.2013. 

 

Päätös: 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Minna Näkkäläjärven 

ja Pohto Kirkkalan. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kiireellisenä li-

säasiana käsitellään ”Uuden kirjastoauton hankintakustannukset”. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 14.6.2013. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 58 § KIRJASTOVIRKAILIJA - TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN 

PERUSTAMINEN 

 

Kunnanhallitus myönsi sivistyslautakunnan esityksestä täyttöluvan kir-

jastovirkailijan oppisopimuskoulutettavan ottamiseksi 14.2.2011/51§.  

Perusteluina oli kirjaston aukioloajan lisääminen, yksintyöskentelyn vä-

hentäminen sekä toimistopalveluiden resurssitarpeen huomioiminen. 

Enontekiön pääkirjasto on 1.7.2011 alkaen ollut avoinna viitenä päivänä 

viikossa. Aiemmin kirjasto oli keskiviikkoisin suljettu. 

 

Koulutettavan työtehtäviin on 1.4.2011 alkaen kuulunut 60% kirjastovir-

kailijan työtehtäviä Enontekiön pääkirjastossa ja 40% Revontuli-Opiston 

toimistosihteerin tehtäviä toimipaikkana Enontekiön virastotalo. Työtä 

on pääasiallisesti tehty niin, että maanantait ja perjantait ovat olleet 

toimistotyöpäiviä ja muut päivät kirjastotyöpäiviä. Koulutuksen, lomien 

ym. takia näistä päivistä on joustettu puolin ja toisin. 

 

Kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutus on päättymässä kesäkuun lopussa. 

Työsuhdetta on suunniteltu jatkettavaksi viranhaltijapäätöksellä 1.7.-

30.9.2013, jotta lomat saadaan pidettyä ja kansalaisopiston syksyn toi-

minta käynnistettyä. 

 

Revontuli-Opisto ostaa Enontekiön kunnalta toimistosihteerin työtä to-

teutuneitten tuntien suhteessa, mikä on ollut 40% kokoaikatyöstä. Revon-

tuli-Opiston määrärahat sisältyvät, myös osa-aikaisen toimistosihteerin 

osalta, sivistyslautakunnan raamiin. 

Kirjastovirkailija-toimistosihteerin toimen perustamiseen on varauduttu 

vuoden 2013 henkilöstösuunnitelmassa ja talousarviossa.   

 

Ehdotus (ki-ku): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

Enontekiön kuntaan perustetaan kirjastovirkailija-toimistosihteerin toi-

mi (60%/40%) ja että kunnanhallitus antaa luvan täyttää toimi 1.10.2013 

alkaen toistaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Tarkastettiin kokouksessa. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 59 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKO 2013 

 

Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen ja liikuntatoimintaa järjestävien 

kyläyhdistysten haettavana on ollut 30.5.2013 mennessä liikuntatoimen 

kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja 

liikuntatilavuokriin yhteensä 3650 €. Kyläyhdistysten liikuntatoimintaan 

on varattu 1000 €. 

Määräaikaan mennessä avustuksia ovat hakeneet: 

 

Liikuntajärjestöt 

Enontekiön Moottorikerho ry          2500,00 € 

(Saami Watercross-tapahtumaan 19-21.7.2013) 

Enontekiön kiekko-94   376,86 € 

(tarvikkeita yhteiseen käyttöön) 

Saami Freestyle Club ry          2830,00 € 

(koulutus 1130 € ja suorituspaikkoihin 1700 €)  

Kyläyhdistykset 

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry         1000,00 € 

(kylän liikunnalliseen retkeen) 

Kuttasen kyläyhdistys ry   389,50 € 

(kylän liikuntavälineisiin) 

 

Ehdotus (vts): 

Sivistyslautakunta jakaa kohdeavustukset seuraavasti: 

Liikuntajärjestöt 

Enontekiön Moottorikerho ry  yhteensä         1745,00 € 

(tapahtuma-avustus 1000 €, koulutus 745 €) 

Enontekiön kiekko -94   288,00 € 

(s-pallot, kiekot, terälaikka,teipit; muu perusavustuksesta) 

Saami Freestyle Club ry          1130,00 € 

(koulutukseen, ei suorituspaikkoihin) 

Kyläyhdistykset 

Karesuvannon kyläyhdistys Gaskkas ry  650,00 € 

Kuttasen kyläyhdistys ry   350,00 € 

 

Jakamatta jäävä kohdeavustus liikuntajärjestöille 487 € on 

haettavana 30.11.2013 mennessä. 

 

Päätös: 

Minna Näkkäläjärvi poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajak-

si. 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

______  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 60 § LIIKUNNANOHJAAJA ROSA PIETIKÄISEN LIIKUNNAOHJAAJA-

HANKEVETÄJÄN TEHTÄVÄN JATKUMINEN 1.6. - 31.12.2013 

  

Muonion kunta vuosille 2012/2013 ja Enontekiön kunta vuosille 2013/2014 

yhdessä muiden Tunturi-Lapin kuntien kanssa ovat saaneet  

”Lihku matkai-kohti terveyttä”- hankkeelle tukea OKM:ltä 30000 €/kausi. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Tunturi-Lapissa aikuisväestön liikkumista  

terveysliikuntasuositusten mukaisiksi sekä edistää omatoimista arkilii- 

kuntaa vaikuttamalla tiedontasoon, asenteisiin ja yleiseen ilmapiiriin. 

Tavoitteena on lisäksi edistää alueellista yhteistyötä ja verkostoi- 

tumista kuntien, oppilaitosten ja muiden eri toimijoiden välillä. 

Tunturi-Lapin kuntien edustajien kanssa on sovittu, että hankevetäjän  

tehtävä jatkuu kesäkuun alusta vuoden 2013 loppuun saakka.  

Hankevetäjän tehtäviin kuuluu liikuntareseptin lanseeraaminen Tunturi-

Lapin lääkäreille sekä yhteistyössä kuntien liikuntavas- 

taavien kanssa järjestää reseptin saaneille tiedotus- ja ohjauspäiviä. 

Syksyllä käynnistyy myös ”Läskit rahaksi” kilpailukamnpanja. 

Tunturi-Lapin kunnat ovat myös lupautuneet osallistumaan hankkeeseen 

1500 € omavastuulla/kunta/kausi. 

Liikunnanohjaaja Rosa Pietikäinen on kiinnostunut jatkamaan hankevetäjän 

tehtävässä.  

 

Ehdotus (vts): 

Rosa Pietikäinen jatkaa hankevetäjänä. Tehtäväkuvasta 50 % säilyisi 

Enontekiön kunnan liikunnanohjaajana. Toinen puoli olisi hankevetäjän 

tehtäviä Tunturi-Lapin kuntien alueella. 

Tehtäväkohtainen palkka olisi edelleen 2200 €/kuukausi ajalla 1.6.-

31.12.2013. Palkkauksesta sivukuluineen vastaavat Enontekiön kunta/ lii-

kuntatoimi 50 % ja Lihku matkai-kohti terveyttä-hanke 50%. Syyskaudella 

voidaan käyttää jäljellä olevaa vuoden 2012/2013 hankerahoitusta. 

 

Päätös: 

Sirpa-Liisa Korva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn ajaksi. 

 

Ehdotuksen mukaan. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 61 § TUNTIOPETTAJAN VALINTA (ku, tn ja mahdollisesti mui

  takin aineita) 

 

Enontekiön koulutoimessa on ollut haettavana kuvaamataidon ja teknisen 

työn tuntiopettajan tehtävä Mol.fi -sivuilla.  Hakuaika päättyi 

5.6.2013. Tuntiopettajan paikka täytetään ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014. 

Määräaikaisuuden peruste on tuntien väheneminen tulevina vuosina oppi-

lasmäärien laskiessa. Opetusvelvollisuus on sekä perusopetuksen että lu-

kion puolella. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yksi(1)kpl.  

Hakemus on nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee kuvaamataidon ja teknisen työn tuntiopetta-

jan tehtävään ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 TaM, luokanopettaja Mirja An-

gelin. Opetusvelvollisuus on sekä perusopetuksen että lukion puolella. 

 

Määräaikaisuuden peruste on tuntimäärien todennäköinen väheneminen lähi-

vuosina oppilasmäärien laskiessa. 

 

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekis-

teriote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan.   

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi kuvaamataidon ja teknisen työn tuntiopettajan 

tehtävään ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 TaM, luokanopettaja Mirja Angelin. 

Opetusvelvollisuus on sekä perusopetuksen että lukion puolella. 

 

Määräaikaisuuden peruste on tuntimäärien todennäköinen väheneminen lähi-

vuosina oppilasmäärien laskiessa. 

 

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekis-

teriote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan. 

______   
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 62 §  KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VALINTA (Kilpisjärven koulu) 

 

Koulunkäyntiavustajan määräaikainen tehtävä on ollut haettavana MOL:ssa. 

Hakuaika päättyi 5.6.2013 klo 15.00. Määräaikaan mennessä hakemuksia tu-

li kaksi (2). Molemmilla hakijoilla on koulunkäyntiavustajan ammattitut-

kinto. 

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtä-

vään (Kilpisjärven koulu) ajalle 8.8.2013 – 31.5.2014 koulunkäyntiavus-

taja Piia Lankisen.  

 

Määräaikaisuuden peruste on oppilasmäärän mahdolliset muutokset ensi lu-

kuvuoden jälkeen. 

 

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekis-

teriote. 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtä-

vään (Kilpisjärven koulu) ajalle 8.8.2013 – 31.5.2014 koulunkäyntiavus-

taja Piia Lankisen ja varalle koulunkäyntiavustaja Jenna Nätynkin.  

 

Määräaikaisuuden peruste on oppilasmäärän mahdolliset muutokset ensi lu-

kuvuoden jälkeen. 

 

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekis-

teriote. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 63 § LUOKANOPETTAJAN SIJAISEN VALINTA (KARESUVANNON KOULU) 

 

Enontekiön koulutoimessa on ollut haettavana luokanopettajan viransijai-

suus Mol.fi -sivuilla.  Hakuaika päättyi 28.5.2013 klo 15.00. Viransi-

jaisuus täytetään ajalle 9.8.2013 – 31.5.2014.  

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui kolme (3)kpl.  

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan viransijaisuuteen ajalle 

9.8.2013 – 31.5.2014 TM, luokanopettaja Hanne Uljosen ja varalle KM Tuo-

vi Ylitalon.  

 

Viran määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. 

 

Virantäytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekiste-

riote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi luokanopettajan viransijaisuuteen ajalle 

9.8.2013 – 31.5.2014 TM, luokanopettaja Hanne Uljosen ja varalle KM Tuo-

vi Ylitalon.  

 

Viran määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. 

 

Virantäytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekiste-

riote. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 64 § ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN SIJAISEN VALINTA 

 

Hetan peruskoulun ja Enontekiön erälukion äidinkielen ja kirjallisuuden 

lehtorin viransijaisuus ajalle 9.8. – 21.12.2013 on ollut haettavana 

MOL:ssa. Hakuaika päättyi 5.6.2013 klo 15.00. Hakuajan päättymiseen men-

nessä hakemuksia saapui yhdeksän (9)kpl. Hakemukset ovat nähtävillä ko-

kouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vi-

ransijaiseksi ajalle 9.8. – 21.12.2013 FM Marika Airilan ja varalle FM 

Tatu Virtasen. 

 

Viran määräaikaisuuden peruste on sijaisuuden kesto. 

 

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista rikosrekiste-

riote. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran-

sijaiseksi ajalle 9.8. – 21.12.2013 FM Marika Airilan ja varalle FM Sir-

pa Karjalaisen. 

 

Viran määräaikaisuuden peruste on sijaisuuden kesto. 

 

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista rikosrekiste-

riote. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Viran palkkaus määräytyy OVTES:in mukaan. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 65 § TALOUSARVIOTILANNE 1.1. – 31.5.2013  

 

Sivistyslautakunnan talousarvion käyttöprosentti oli 1.1. – 31.5.2013 

39,3 % (41,67 %). 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 66 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VALINTA 

 

Sivistystoimessa on ollut haettavana 2 määräaikaista perhepäivähoitajan 

tointa Hettaan perustettavaan ryhmäperhepäiväkotiin ajalle 1.8.2013 -

31.7.2014.  

Hakuaika päättyi 31.5.2013 klo 15. Hakukuulutus on ollut nähtävillä 

Enontekiön kunnan nettisivuilla, ilmoitustauluilla, MOL:n sivuilla sekä 

Enontekiön sanomissa.  

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui kuusi (6) kpl, joista 

viidellä henkilöllä on vaadittava pätevyys. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Hetan ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoita-

jien määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014  Miliza 

Kimmelin ja Outi Kokon. 

 

Toimien määräaikaisuuden peruste on mahdollisesti lähivuosina tapahtuvat 

henkilöstörakenteen muutokset Enontekiön kunnan päivähoidossa. 

 

Toimiin valittujen tulee esittää ennen toimien vastaanottamista rikosre-

kisteriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Hetan ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitaji-

en  määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014  Miliza 

Kimmelin ja Outi Kokon. 

 

Toimien määräaikaisuuden peruste on mahdollisesti lähivuosina tapahtuvat 

henkilöstörakenteen muutokset Enontekiön kunnan päivähoidossa. 

 

Toimiin valittujen tulee esittää ennen toimien vastaanottamista rikosre-

kisteriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 67 § MIESSIN LASTENHOITAJAN VALINTA 

 

Sivistystoimessa on ollut haettavana 1 määräaikainen lastenhoitajan toi-

mi Hetan saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä ajalle 1.8.2013-

31.5.2014. 

Hakuaika päättyi 31.5.2013 klo 15. Hakukuulutus on ollut nähtävillä 

Enontekiön kunnan nettisivuilla, ilmoitustauluilla, MOL:n sivuilla sekä 

Enontekiön sanomissa.  

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia ei saapunut yhtään. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta julistaa uudelleen haettavaksi määräaikaisen lasten-

hoitajan toimen Hetan saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä 

ajalle 1.8.2013-31.5.2014. 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PKO030. 

  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

______ 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 68 § PELTOVUOMAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Sivistystoimessa on ollut haettavana 1 määräaikainen perhepäivähoitajan 

toimi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodissa ajalle 1.8.2013-31.7.2014.  

Hakuaika päättyi 31.5.2013 klo 15. Hakukuulutus on ollut nähtävillä 

Enontekiön kunnan nettisivuilla, ilmoitustauluilla, MOL:n sivuilla sekä 

Enontekiön sanomissa.  

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui kaksi (2) kpl, joista 

toisella henkilöllä on vaadittava pätevyys. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin perhepäivä-

hoitajaksi ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 Hely Huzkowskin. 

 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

  

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin perhepäivä-

hoitajaksi ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 Hely Huzkowskin. 

 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

______ 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 69 § VEKKULAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

 

Sivistystoimessa on ollut haettavana 1 määräaikainen perhepäivähoitajan 

toimi Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulassa ajalle 1.8.2013-

31.7.2014. Hakuaika päättyi 31.5.2013 klo 15. Hakukuulutus on ollut näh-

tävillä Enontekiön kunnan nettisivuilla, ilmoitustauluilla, MOL:n si-

vuilla sekä Enontekiön sanomissa.   

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui kaksi (2) kpl, joista 

toisella henkilöllä on vaadittava pätevyys. 

 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Leppäjärven ryhmäperhepäiväkodin Vekkulan 

perhepäivähoitajaksi ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 Pirjo Huttusen. 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Leppäjärven ryhmäperhepäiväkodin Vekkulan 

perhepäivähoitajaksi ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 Pirjo Huttusen. 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

______ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 70 § TOUHULAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

 

Sivistystoimessa on ollut haettavana 1 määräaikainen perhepäivähoitajan 

toimi Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa ajalle 1.8.2013-

31.7.2014. Hakuaika päättyi 31.5.2013 klo 15. Hakukuulutus on ollut näh-

tävillä Enontekiön kunnan nettisivuilla, ilmoitustauluilla, MOL:n si-

vuilla sekä Enontekiön sanomissa.  

Hakuajan päättymiseen mennessä toimea haki yksi (1) henkilö, jolla on 

soveltava koulutus. 

 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulan 

perhepäivähoitajaksi ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 Päivi Kultiman. 

 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

 

  

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulan 

perhepäivähoitajaksi ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014 Päivi Kultiman. 

 

 

Toimen määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän vaikea ennustettavuus ja 

vaihtelevuus. 

 

Toimeen valitun tulee esittää ennen toimen vastaanottamista rikosrekis-

teriote.   

 

Toimien palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja hinnoittelutunnus on 

05PER010. 

______ 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 71 § KILPISJÄRVEN KOULUN SIIVOOJAN VALINTA  

 

Kilpisjärven koulun siivoojan osa-aikainen työsopimussuhteinen toimi on 

ollut haettavana 21.5.2013 alkaen. Toimi täytetään toistaiseksi voimassa 

olevana 1.8.2013 alkaen, perustyöaika koulun siivouksessa on 28tuntia 12 

minuuttia/viikko. Toimeen yhdistetään erillisen sopimuksen mukaan koulun 

ulkopuolisen kohteen siivous, jonka viikkotyöaika on vähintään 6 tuntia, 

sekä tarpeen mukaan kotipalvelutyötä Kilpisjärven alueella.  

 

Pätevyysvaatimuksena on siivousalan tutkinto tai muulla tavoin saavutet-

tu ammattitaito.  

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  

 

Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Hakukuulutus on ollut nähtävinä kunnan kotisivulla, kunnan ilmoitustau-

luilla ja mol:n sivuilla (liite). Hakuaika päättyi 5.6.2013 klo 15.00.  

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. 

 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunta julistaa uudelleen haettavaksi Kilpisjärven koulun 

siivoojan osa-aikaisen työsopimussuhteisen toimen 1.8.2013 alkaen tois-

taiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

______ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 72 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

Minna Näkkäläjärvi esitti olennaisen tarpeen vuoksi selvitettäväksi kou-

lukuraattorin viran perustamista Enontekiön kaikkien koulujen käyttöön.  

 

Minna Näkkäläjärvi esitti myös tutkittavaksi mahdollisuutta saamenkäsi-

työn opetuksen sisällyttämistä kuntakohtaiseen ops:iin teknisentyön si-

jaan. 

 

Pykälän 61 yhteydessä lautakunta esitti huolensa teknisestä työstä. 

Teknisen työn opettajan tunnit ovat niin vähäiset, että varsinaista vir-

kaa siihen ei voida perustaa. Lautakunta toivoi, että teknisen työn 

opettajan tuntimäärää voisi lisätä Revontuliopiston erikoiskursseilla 

sekä muulla käsityön alaan liittyvillä koulutyön ulkopuolisilla kurs-

seilla.  

______ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 73 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

KIRJASTOTOIMI 

E-kirjoja on mahdollista lainata Lapin kirjaston verkkopalvelutunnuksil-

la. E-kirjojen lataamisesta järjestetään info-tilaisuus kirjastossa  

to 13.6. klo 15-17. Asiakkaitten toivotaan ottavan omat lukulaitteet 

(läppäri, tabletti, puhelin) mukaan kirjastoon. Atk-pojat auttavat al-

kuun pääsemisessä. 

 

Kirjaston viemäriremontti alkanee kesäkuun toisella viikolla. Sisään-

käynti kirjastoon ohjataan kirjaston takaoven kautta (saman katoksen al-

ta kuin koulun pääsisäänkäynti). Kirjastoa ei tarvinne sulkea remontin 

vuoksi. 

 

Tänä vuonna hankittavan uuden kirjastoauton alusta ja korityö on kilpai-

lutettu. Alustan tekijäksi on valittu Scania. Korityön kilpailutus päät-

tyi 31.5. 

Storfjordin kunnan kanssa Hetassa toukokuun alussa käydyssä neuvottelus-

sa tuli esille, että ystävyyskuntamme on kiinnostunut kirjastoautoyh-

teistyöstä. Asia on saatettu tiedoksi auton isäntäkuntaan Muonioon. Muo-

nion kunnanjohtaja on alustavasti ottanut asiasta yhteyttä Storfjordin 

kuntaan. 

 

Ehdotus (ki-ku): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

______ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk. 74 § UUDEN KIRJASTOAUTON HANKINTAKUSTANNUKSET 

 

Muonion kirjastonjohtaja Elli Kangosjärvi kertoi, että uuden  

kirjastoauton korin tarjouskilpailu päättyi 31.5. ja koritarjoukset  

on avattu 3.6. Tarjouksia tuli yksi, Kiitokorilta, 254 170 €.  

Tarjouksesta pitää päättää mielellään ennen juhannusta, jotta auto  

ehtii valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. 

 

Muonion kunta isäntäkuntana on aiemmin hyväksynyt alustatarjouksen. 

Alustan tekee Scania ja se maksaa 76 200 €. 

 

Alustan ja korin kustannukset ovat yhteensä 330 370 € (ei sisällä  

alvia).  

 

Muonion, Enontekiön ja Koutokeinon kunnat ovat varautuneet vuoden  

2013 investointisuunnitelmassa siihen, että uusi kirjastoauto maksaa  

280 000 €. OKM maksaa autohankinnasta 120 000 €. Enontekiön kunnan  

osuus on 35% lopusta eli Enontekiö on budjetoinut 55 000 € (netto  

50 000 €, koska nykyisen kirjastoauton myynnistä on arvioitu tulevan  

tuloa 5000 €).  

 

Uusi kirjastoauto maksaa kuitenkin enemmän kuin mihin kunnat ovat  

varautuneet. Kustannuksia nostavat mm. liikuntaesteisten nostolaite  

ja ilmastointi. Tämänhetkisen realistisen arvion mukaan Enontekiön  

kunnan pitäisi varautua 20 000 €:n lisäkustannuksiin. 

 

Ylitornion ja Pellon kunnat hankkivat vuoden 2012 lopulla uuden  

kirjastoauton Tornionlaakson kirjastolle. Auto maksoi 312 000 €  

(ei sisällä alvia). 

Enontekiön kunta on tänä vuonna saanut OKM:n harkinnanvaraista  

avustusta kirjastoauton käyttömenoihin 60 000 €. Summa on viime  

vuodet ollut suunnilleen samansuuruinen ja kattaa käyttömenoista ja  

auton aineistohankinnasta 80-90%.  

 

Ehdotus (ki-ku): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanval-

tuustolta oikeutta ylittää uuden kirjastoauton hankintaan vuodelle  

2013 varattu investointimääräraha 20 000 eurolla.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Sivistyslautakunta toivoi, että kirjastonhoitaja selvittää vielä  

ennen kunnanhallituksen kokousta, mitä koritarjouksen uudelleen  

kilpailuttaminen vaikuttaisi kirjastoauton hankinta-aikatauluun.  

Esitettiin, että uusia tarjouksia voitaisiin ehkä saada Ruotsista  

tai Virosta. 

 

Tarkastettiin kokouksessa.  
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 75 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20. 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi kaavailtiin to 29.8.klo 14. 

Mahdollisia aikaisempia kokouksia toivottiin puh kokouksina. 

____ 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät  

58, 60, 65,71, 72, 73, 74,75,  

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät   

57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,  

 

 

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  

57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,  

 

 

 

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 oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 

mailto:rovaniemi.hao@oikeus.fi

