
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 7.4.2014 klo 14 – 14.30 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi puhelinyhteydellä mukana 

 

  

   

   

  

 

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  38 § - 45 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

  

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 11.4.2014 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

ASIALISTA: 

 

38 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

39 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA (KU) 

40 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA (LI) 

41 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

42 § OPINTOVAPAAHAKEMUS/Sinikka Labba 

43 § IRTISANOUTUMINEN/Anna-Reetta Niemelä 

44 § MUUT ASIAT 

45 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 38 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Kokouksen aluksi sivistyslautakunta piti hiljaisen hetken Enontekiön 

kunnan pitkäaikaisen luokanopettajan ja koulunjohtajan Lauri Oravan 

muistolle. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Esityslista ja kolme lisäpykälää (42, 43, 44) hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

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

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 11.4.2014. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

Päätösehdotus: 

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 11.4.2014. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk § 39 PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN TUNTIOPETTAJAN     

VALINTA (KU) 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen ja lukion päätoimisen kuvaama-

taidon tuntiopettajan tehtävään toistaiseksi 1.8.2014 lähtien TM (tai-

teen maisteri), luokanopettaja Mirja Angelin. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen ja lukion päätoimisen kuvaa-

mataidon tuntiopettajan tehtävään toistaiseksi 1.8.2014 lähtien TM (tai-

teen maisteri), luokanopettaja Mirja Angelin. 

 

 

Selostus: 

Perusopetuksen ja lukion yhteisen päätoimisen kuvaamataidon tuntiopetta-

jan tehtävä toistaiseksi (velvollisuus opettaa tarvittaessa teknistä 

työtä ym.) on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi 

28.3.2014. 

 

Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 10 § mukaan 

aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylem-

män korkeakoulututkinnon, yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan 

koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot sekä syventävät opinnot 

tutkinnon pääaineessa (laajuudeltaan vähintään pk 60 op ja lu 120 op) ja 

vähintään 60 op/35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 6 kp1. Yksi hakemus tuli 

myöhästyneenä, joten sitä ei huomioida valintaa tehdessä. Määräaikaan 

mennessä saapuneista hakijoista kahdella oli muodollinen kelpoisuus ko 

tehtävään. Yhteenveto muodollisen kelpoisuuden omaavista hakijoista on 

liitteenä. 

 

Liite 1 Yhteenveto hakijoista
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 40 § PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN TUNTIOPETTAJAN     

VALINTA (LI) 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti jatkaa tuntiopettajan tehtävän hakuaikaa. Ai-

kaisemmat hakemukset huomioidaan uudella hakukierroksella. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta jatkaa tuntiopettajan tehtävän hakuaikaa. Aikaisemmat 

hakemukset huomioidaan uudella hakukierroksella. 

 

Selostus: 

Perusopetuksen ja lukion yhteisen päätoimisen liikunnan tuntiopettajan 

tehtävä toistaiseksi (velvollisuus opettaa tarvittaessa muitakin ainei-

ta) on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi 28.3.2014. 

 

Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 5§ ja 10 § 

mukaan aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut 

ylemmän korkeakoulututkinnon, yhdessä opetettavassa aineessa aineenopet-

tajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot sekä syventävät 

opinnot tutkinnon pääaineessa (laajuudeltaan vähintään pk 60 op ja lukio 

120 op) ja vähintään 60 op/35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opin-

not. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 9 kp1. Määräaikaan men-

nessä saapuneista hakijoista kahdella oli muodollinen kelpoisuus ko teh-

tävään. Yhteenveto muodollisen kelpoisuuden omaavista hakijoista on 

liitteenä. 

 

Liite 2 Yhteenveto hakijoista 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 7.4.2014 6 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 41 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

 

 

Päätös: 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 42 §  OPINTOVAPAAHAKEMUS/Sinikka Labba 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi luokanopettaja Sinikka Labballe palkalliset 

opintovapaapäivät ajalle 15. – 25.5.2014 saamenkielisen biologian ja 

saamen kielen ja kirjallisuuden aineopintoja varten, koska koululaitok-

sessamme ei ole ko pätevyyttä omaavaa opettajaa. 

 

Koska kyseessä ei ole virkavapauspäivillä oleva kurssi tai muu lähiope-

tus, palkallisuuden perusteeksi sivistyslautakunta edellyttää, että saa-

vutetuista opinnoista toimitetaan todistus ja hakemuksessa ilmoitettu 

kelpoisuus saavutetaan määräaikaan mennessä.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

Päätösehdotus: (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Sinikka Labballe palkalliset 

opintovapaapäivät ajalle 15. – 25.5.2014 saamenkielisen biologian ja 

saamen kielen ja kirjallisuuden aineopintoja varten, koska koululaitok-

sessamme ei ole ko pätevyyttä omaavaa opettajaa. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava hakemus: 

 

”Enontekiön kunta 

Sivistyslautakunta 

 

Asia: Palkallinen opintovapaa  

Koulutuslautakunnan päätöksellä 41 § 26.6.2007 allekirjoittaneelle myön-

nettiin palkallista virkavapautta saamen kielen täydennyskoulutusta var-

ten etäopiskeluna hakemuksen mukaisesti.   

Oikeutta en silloin käyttänyt:  

-koska tietokonevälitteisiä saamen kielen opiskelumahdollisuuksia ei 

silloin vielä ollut käytettävissä  

-koska Kilpisjärven koulun toinen opettaja pätevöityi palkallisena sa-

maan aikaan, ja hoidimme hänen tuntejaan otoina 

 

Saamenkielisen biologian ja saamen kielen ja kirjallisuuden aineenopet-

tajan opinnoistani puuttuvat kurssit:  

683487A Dutkanmateriála čoaggin ja gieđahallan  3 op. 

683411A Giellahistorjá     3 op. 

Valinnainen kurssi     2 op. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

 

Tänä vuonna olen vapaa-aikanani suorittanut Oulun yliopistoon saamen 

kielen opintoja yhteensä 4 op. Tarkoituksenani on seuraavaksi suorittaa 

valinnainen kurssi 2 op.  

 

Enontekiön kunnan palveluksessa ei ole muita Saamenkielisen biologian ja 

saamen kielen ja kirjallisuuden ainekokonaisuuden omaavia opettajia, 

joilla olisi pätevyys opettaa myös alakoulussa.  

 

Anon täten palkallista opintovapaata 15.–22.5.2014 (8 pv) suorittaakseni 

etänä saamen kielen opiskeluja, joihin minulla on erillisopinto-oikeus 

Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa heinäkuun loppuun asti.  Kil-

pisjärven koulu on leirikoulussa Kreetalla kyseisenä ajankohtana 15.–

22.5.2014. Matkalle on lähdössä 16 Kilpisjärven koulun oppilasta. Jokai-

sesta matkalle lähtevästä perheestä matkalle osallistuu huoltajia tai 

joku muu sukulainen. Valvojiksi on nimetty 3 opettajaa ja 2 muuta henki-

lökuntaan kuuluvaa, joten valvojia on riittävästi.  

 

Terveisin, 

Kilpisjärvellä 6.4.2014 

  Sinikka Labba 

  Harjukuja 13 D 7, 99490 Kilpisjärvi  

  FM, peruskoulun luokanopettaja velvollisuudella 

  opettaa saamea ja saamen kielellä 

Puh. 0400-382279 

sinikka.labba@enontekio.fi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sinikka.labba@enontekio.fi
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 43 § IRTISANOUTUMINEN/ANNA-REETTA NIEMELÄ 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi luokanopettaja Anna-Reetta Nie-

melän irtisanoutuminen virastaan eläkkeelle siirtymisen johdosta 

1.8.2014 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiitti lämpimästi luokanopettaja Anna-Reetta Niemelää 

pitkästä ja hyvästä työstä Enontekiön koululaitoksessa ja saamen kielen 

ja kulttuurin edistämisestä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

Päätösehdotus: (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi luokanopettaja Anna-Reetta Nie-

melän irtisanoutuminen virastaan eläkkeelle siirtymisen johdosta 

1.8.2014 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää lämpimästi luokanopettaja Anna-Reetta Nieme-

lää pitkästä ja hyvästä työstä Enontekiön koululaitoksessa ja saamen 

kielen ja kulttuurin edistämisestä. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava ilmoitus: 

 

” Sivistyslautakunta   7.4.2014 

 

Irtisanominen 

 

Sanon itseni irti peruskoulun luokanopettajan virasta 1.8.2014 alkaen 

eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Anna-Reetta Niemelä” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 7.4.2014 10 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 44 § MUUT ASIAT 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus: (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi seuraavat paikat: 

- tuntiopettajan paikka Hetan koulu (esiopetus), määräaikaisuuden pe-

ruste: yksi luokanopettaja virkavapaalla 

- saamenkielisen luokanopettajan virka toistaiseksi (sijoituspaikkana 

Karesuvannon koulu) 

- koulunkäynninohjaajan tehtävä toistaiseksi (sijoituspaikkana Pelto-

vuoman koulu, puoleksi iltapäivätoiminnan ohjaus Hetassa tai Pelto-

vuomassa) 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 45 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. 

Seuraava kokous Kilpisjärven koululla 13.5.2014. 

 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

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 40, 41, 43, 45 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  38, 39, 42, 44 

 

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 38, 39, 42, 44 

 

 

 

 

 

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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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

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

