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ASIALISTA: 

§ 128 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

§ 129 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS 2015  

§ 130 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

§ 131  ESITYS PALKANTARKISTUKSEKSI/VAPAA-AIKATOIMENSIHTEERI HEIKKI   

JÄRVISTÖ 

§ 132 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Sivistysltk 128 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja varapu-

heenjohtaja Samuli Näkkälä ilmoittivat, että eivät saavu kokoukseen. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön § 12 mukaisesti kokous valitsi keskuu-

destaan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Hannu Kultiman. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan 

ja Taru Mäkitalon. 

 

Esityslista ja yksi lisäpykälä § 131 hyväksyttiin kokouksen työjär-

jestykseksi. Kokous päätti käsitellä ensin § 131. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä 17.10.2014. 

 

 

Päätösehdotus: 

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 17.10.2014. 
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Sivistysltk 129 § SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS v. 2015 

 

Päätös: 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä selosti aluksi kunnan talousarviotilannetta. 

Hän poistui keskustelujen jälkeen kokouksesta klo 16.10. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi lautakuntatason BSC-kortit vuodelle 2015. 

 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –

valtuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimen valtuustotason BSC-kortit ja 

sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2015 liitteen ja pykälässä 

esillä olleiden perusteiden mukaisesti ilman muutoksia. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle 

hyväksyttäväksi sivistystoimen valtuustotason ja lautakuntatason BSC-

kortit ja sivistystoimen talousarvioesityksen 2015. 

 

Sivistystoimelle annettu raami oli 4.812.620,- + Hiihtomaa-lisäys 55.000 

eli yhteensä 4.867.620,-. Sivistyslautakunnan liitteenä oleva talousar-

vioesitys on 5.021.640,- eli 154.020,- yli annetun raamin. Selvitys ta-

lousarvioon sisältyvistä säästöistä taloudellisiin ja tuotannollisiin 

syihin perustuen näkyy edellisessä kokouksessa käsitellyn pykälän alta 

ja ne sisältyvät nyt annettuihin talousarviolukuihin (mm. erityisopetuk-

sen ja liikunnan opetuksen uudelleenjärjestelyt, kansalaisopiston tunti-

määrän pieneneminen, lukion kehittämisrahan poistaminen, sijaisuusraho-

jen poistaminen, sairaalakouluvarausten poistaminen, juustohöylällä pie-

nennetyt palveluiden ostot, aineet ja tarvikkeet). 

 

Sivistyslautakunta esittää investointiosaan Karesuvannon koulun, Pelto-

vuoman koulun ja liikuntahallin peruskorjausta, investointia Hetta Hiih-

tomaan rakennuksiin ja nuorisotila Kiepin maalausta liitteen mukaisesti. 

 

Tulevien vuosien osalta sivistyslautakunta esittää, että kunta eroaa Re-

vontuli-Opistosta ja järjestää peruskurssit (liikunta, musiikki, käden 

taidot ym.) osin vapaa-aikatoimen kautta. Tällä muutoksella toivotaan 

yritysten tuovan markkinoille maksullisia kursseja mm. liikunnan osalta 

kuten tähänkin asti ja SAKK:in lisäävän kurssitarjontaansa alueella. 

Toisena vaihtoehtona on aloittaa neuvottelut Muonion kunnan kanssa kan-

salaisopistopalveluiden ostamisesta. 

 

Sivistyslautakunta esittää, että Enontekiön kunta neuvottelee Muonion 

kunnan kanssa kirjastotoimen hallinnon uudelleenjärjestelyistä kahden 

kirjastotoimenjohtajan ja autokirjastonhoitajan eläkkeellesiirtymisten 

seurauksena tavoitteena selkeä kustannussäästö. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että ylitys 154.020,- onnistuu karsia vain 

toimintaa voimakkaasti heikentävillä ja lakisääteisiä velvoitteita vaa-

rantavilla toimenpiteillä ja päätöksillä kuten mm. koko henkilöstön kuu-
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kauden lomautuksella. Tällaista ehdotusta sivistyslautakunta ei tule te-

kemään. 

 

Ei-lakisääteisiä palveluja karsimalla ei löydy vaadittua säästöä ensi 

vuodelle, koska minkään toimenpiteen vaikutukset eivät vielä näy ensi 

vuoden aikana kokonaisuudessaan (mm. lakisääteiset irtisanomisajat, pe-

russopimuksen purkaminen).  

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan kokouksessa 30.9.2014 päätettiin siirtää ta-pykälä 

seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin asioista, mutta kun 

kaksi esittelevää viranhaltijaa oli pois ja ta-esityksen numero-osa saa-

tiin vasta kokoukseen, asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

Edellisen kokouksen jälkeen on tullut TA 2015 vaikuttavia uusia muutok-

sia. Mm. tuli uusi hankeraha Soma paikka oppia-hanke, jonka kokonaisbud-

jetti on 37.000,- ja josta valtioavustuksen osuus on 30.000,-. Lisäksi 

päivähoidon lukuja on tarkistettu ja karsittu ”juustohöylällä”. 

 

Talousarvioesitykseen sisältyy alla olevat edellisessä kokouksessa jo 

esillä olleet asiat. Lisäksi talousarvioraamin lähelle pääsemiseksi 

poistetaan kunnan vuokratuki lukio-opiskelijoille muiden kuin Kilpisjär-

veltä tulevien osalta ja tällä hetkellä muualta tulleen lukiolaisen 

osalta (kustannusvaikutus 9.000,-). TA-esitykseen ei sisälly edellisessä 

kokouksessa mainittua lomautusten käyttöönottoa. 

 

Sivistyslautakunnan TA-esitys vuodelle 2015 on 5.021.640,-.. Se on 

154.020,- verran yli annetun raamin. 

 

 

------- 

 

Siv.ltk 121 § Päätös: 

Pykälän käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle 

hyväksyttäväksi sivistystoimen valtuustotason ja lautakuntatason BSC-

kortit ja sivistystoimen talousarvioesityksen 2015. Esitys sisältää se-

lostusosassa mainitut muutokset. Sivistystoimen TA 2015 on 5.071.660,-. 

Se on 204.000,- yli annetun raamin. 

 

Ensi vuoden raamiin pääsemiseksi sivistyslautakunta esittää kunnanhalli-

tukselle henkilöstön lomautuksia. Muilla vaihtoehdoilla ei yhden vuoden 

aikana saavuteta vaadittavaa n. 200.000,-säästöä raamiin pääsemiseksi.  

 

Sivistyslautakunta esittää investointiosaan Karesuvannon koulun, Pelto-

vuoman koulun ja liikuntahallin peruskorjausta, investointia Hetta Hiih-

tomaan rakennuksiin ja nuorisotila Kiepin maalausta liitteen mukaisesti. 
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Tulevien vuosien osalta sivistyslautakunta esittää, että kunta eroaa Re-

vontuli-Opistosta ja järjestää peruskurssit (liikunta, musiikki, käden 

taidot ym.) osin vapaa-aikatoimen kautta. Tällä muutoksella toivotaan 

yritysten tuovan markkinoille maksullisia kursseja mm. liikunnan osalta 

kuten tähänkin asti ja SAKK:in lisäävän kurssitarjontaansa alueella. 

Toisena vaihtoehtona on aloittaa neuvottelut Muonion kunnan kanssa kan-

salaisopistopalveluiden ostamisesta. 

 

Sivistyslautakunta esittää, että Enontekiön kunta neuvottelee Muonion 

kunnan kanssa kirjastotoimen hallinnon uudelleenjärjestelyistä kahden 

kirjastotoimenjohtajan ja autokirjastonhoitajan eläkkeellesiirtymisten 

seurauksena tavoitteena selkeä kustannussäästö. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan hallintosäännön § 45 mukaan lautakunnan tehtävä on 

valmistella tehtäväalueitaan koskeva talousarvio- ja taloussuunnitelma-

esitys ja sen yhteydessä valtuustolle esityksen omaksi toiminta-

ajatuksekseen, joka kirjataan hyväksyttävään talousarvioon. 

 

Enontekiön kunnanhallitus on antanut 18.8.2014 § 176 liitteenä olevat 

talousarvio-ohjeet. 

 

Sivistystoimen talousarvio on noin kolmannes kunnan koko talousarviosta. 

Sivistystoimen henkilöstön määrä on suurin muihin hallintokuntiin ver-

rattuna ja tästä syystä valtakunnalliset palkkaratkaisut vaikuttavat ai-

na talousarviossa suurina. Ensi vuodelle annettu raamin lisäys 1,4% tar-

koittaa sivistystoimen budjetissa 66.440,- lisäystä. Palkkoihin tulee 

tuohon 1,4 % sisältyvä 0,4 % korotus mikä tekee sivistystoimen palkoissa 

31.347,- eli melkein yhden henkilön palkan verran (puolitettiin ta-

esitykseen). Muihin korotuksiin jää 35.093,-,.  

 

Kuluvan vuoden 2014 talousarviosta on jo edelliseen vuoteen verrattuna 

poistettu mm. keskiasteen opiskelijoiden kunnallinen koulumatkatuki, lu-

kion kehittämismäärärahoja, Kilpisjärven koulunkäyntiavustaja syksystä 

lähtien (pienet oppilasmäärät) ja yksi määräaikainen koulunkäyntiavusta-

ja Hetan koulukeskuksesta. Lisäksi kielten tuntiopettajan tehtävä pois-

tettiin ja koulukeskuksen virkoja järjesteltiin uudelleen. Kalusto- ja 

koulutusmäärärahoja pienennettiin entisestään. Nämä muutokset säilyvät 

myös tulevassa talousarviossa. 

 

Tulevan vuoden talousarvioon sisältyy suurimpana muutoksena uuden päivä-

kodin käyttöönotto syksyllä ja Hetta Hiihtomaan siirto sivistystoimen 

hallinnoitavaksi, jolloin työntekijäkustannuksia syntyy. Päivähoidon ku-

lut ovat tasaisesti kasvaneet koko ajan ja ensi vuoden osalta niiden 

kasvu on huomattava. Hankkeisiin on varattu omarahoitusosuus, vaikka lo-

pullisia päätöksiä ei kaikista ole vielä tullut. Kansalaisopiston kulut 

kasvavat, ellei kuntakohtaista tuntimäärää selvästi pienennetä (nyt va-

rattu tämän vuoden TA-taso). Kuljetuskulut kasvavat eikä niitä ole saatu 

yhteistarjouspyynnöllä pienennetyksi, päinvastoin. Pitkistä matkoista 

johtuen koulumatkaan käytettävä aika venyy, eikä kuljetuskuluissa ole 
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realistista edullisempaa vaihtoehtoa löytynyt. Talousarvioesitykseen si-

sältyy erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä ja liikunnan opetuksen 

hoitaminen sivutoimisena tuntimäärän epävarmuuden vuoksi. Talousarvio-

esitys sisältää useita hankkeita mm. tasa-arvohankkeen, jolla valtiolta 

saadulla määrärahalla palkataan vuodeksi kouluille koulukoutsi. 

 

Ensi vuoden talousarviosta on karsittu pois sijaisuusvaraukset, sairaa-

lakoulumenot, lukion kehittämisraha ja juustohöylällä aineet ja tarvik-

keet ja palveluiden ostot- menokohtia. Palkankorotus laitettiin 0,2% mu-

kaan. 

 

Saamen kielen tuloista vähenee Hetan osalta n. 19.000,-, joten tulopuoli 

pienenee sitä kautta. Lukiolle oli varattava luvatun mukaisesti tietoko-

ne- ja oppikirjamääräraha uusille oppilaille. 

 

Henkilöstökulut kasvavat tähän vuoteen verrattuna kokonaisuudessaan 

231.000,-. Henkilöstökulutilanne kustannuspaikoittain v. 2015: 

- koulutoimi:   säästöä 17.000 

- tukipalvelut:  kasvua  32.000 

- päivähoito:  kasvua 124.500 

- kulttuuri:  kasvua  18.000 

- nuorisotyö:  kasvua   6.000 

- työpaja:   kasvua  21.000 

- liikuntahalli: kasvua  10.000 

- hiihtomaa:  kasvua  15.000 

 

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on 5.071.660,- ja se jää annetusta 

raamista (4.812.620,- + Hiihtomaa 55.000,- = 4.867.620,-) ylittyväksi n. 

204.000,-. Ylityksen selittää: 

- päivähoidon henkilöstökulujen kasvu 124.500,- 

- tukipalveluiden – ” -    32.000,- 

- kuljetuskulujen kasvu    19.200,- 

- hanketyöntekijän palkka   18.000,- 

- etsivä nuorisotyö     6.000,- 

 

 

Millään rakenteellisilla tai muilla toimenpiteillä ei saada näin suurta 

kustannussäästöä, koska suuret muutokset eivät voi astua voimaan heti 

vuoden alusta. Ainoastaan lomautus voidaan toteuttaa tulevan vuoden ai-

kana ja sillä saavutetaan tarvittava säästö. 

 

Ei-lakisääteisten tehtävien vaihtoehtoja, jotka toisivat säästöä tulevi-

en vuosien aikana olisi mm.: 

- kansalaisopiston lakkauttaminen 

- kirjaston lakkauttaminen 

- Hiihtomaan lakkauttaminen 

- päivähoidon keskittäminen Hettaan Peltovuoman, Nunnasen, Karesuvan-

non ja  Leppäjärven osalta 

- koulunkäynninohjaajien tehtävien lakkauttaminen lain sallimissa ra-

joissa 
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- lukion lakkauttaminen 

- kuntoutusohjaajan ja hanketyöntekijän tehtävän lakkauttaminen 

- etsivän nuorisotyön lakkauttaminen 

- työpajatoiminnan lakkauttaminen 

 

Em. tehtäville on kuitenkin useimmilla kerrannaisvaikutuksia johonkin, 

joten suoranaiset säästöt jäävät usein nimellisiksi (mm. työpajan työl-

listävä vaikutus, hankerahojen vähentyminen, kuntoutuspalvelujen ostami-

nen kalliimmalla jostakin muualta, kuntalaisten poismuutto palvelujen 

vähentymisen vuoksi jne.). Mikäli suuria palvelutason muutoksia tehdään 

tulee kunnan strategiakin ja BSC-kortit sopeuttaa sen mukaisiksi. 

 

 

Kulttuuripalvelut 

Kehittämisen osalta kunnassa tulee selvittää mikä hallintokunta/taho 

vastaa kulttuuritoimesta ja museotoiminnasta. Museoalueen kaavan toteut-

taminen tulee tutkia mm. uimarannan ja kesäteatterin osalta. Kulttuurin 

osalta tehdään perinteen tallennukseen liittyviä hankehakemuksia. 

Kulttuuripalvelut sisältää 20 % kirjastonhoitaja-kulttuuritoimenhoitajan 

palkasta ja sivistystoimen yhteisen hanketyöntekijän palkan (100 %). 

 

 

Kirjastotoimi ja kirjastoauto 

Lapin kirjaston uusi asiakasliittymä on käytössä. Päivittämisestä ja yl-

läpitämisestä huolehtivat kaikki osakaskirjastot yhdessä. Tähän tarvi-

taan vielä koulutusta, mikä tapahtuu pääasiassa etänä.  

Uuden kirjasto-ohjelman hankkiminen siirtyy ainakin vuodelle 2016. 

Uusi yhteispohjoismainen kirjastoauto on aloittanut toimintansa helmi-

kuussa 2014. Enontekiön kirjaston osuus auton käyttömenoista on 35%. 

Storfjordin kunta ei ole tulossa mukaan yhteispohjoismaiseen kirjastoau-

totoimintaan. 

 

Saamelaisalueen yhteinen Jutaava kirjasto –hanke jatkuu ensi vuoden. 

Enontekiön ja Muonion kirjastojen yhteinen Kaamoksesta kesään –hanke 

(026 005)kestää kesäkuun loppuun 2015. Valtakunnallinen Lukuinto ja Lu-

kuintoa Lapissa -hankkeet samoin jatkuvat kesään 2015. Kirjamessut  

–hanke (026 003) kestää vuoden 2015 loppuun. 

 

Kirjaston talousarvio sisältää päätoimisen kirjastovirkailijan palkan, 

80 % kirjastonhoitaja-kulttuuritoimenhoitajan palkasta ja 60% kirjasto-

virkailija-toimistosihteerin palkkauskuluista. Em. toimi on yhteinen Re-

vontuli-Opiston kanssa.  

 

Nuoriso- ja liikuntatyö: 

Nuorisotyön talousarvio sisältää vapaa-aikatoimensihteerin palkkauskulu-

ja 50 %, etsivän nuorisotyöntekijän palkan maksaa Muonion kunta (yhteis-

hanke, josta Enontekiön osuus 6000 €). Liikuntatyön talousarvio sisältää 

vapaa-aikatoimensihteerin ja liikunnanohjaajan palkkakuluja 50 % molem-

pia. Liikunnanohjaajan palkkakuluista 50 % tulee Lihku mátkái-kohti ter-

veyttä hankkeesta. 
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Nuorisotyön talousarvio sisältää nuorten työpajatoiminnan. Työpajatoi-

minta käsittää liikuntapajan Hetta Hiihtomaassa sekä atk- ja palvelupa-

jan (Cáfe Pulmunen) Tunturi-Lapin Luontokeskuksessa. 

Hetta Hiihtomaasta ollaan muodostamassa kunnallista lähiliikuntapaikkaa. 

Liikuntapaja huolehtisi toiminnan pyörittämisestä ohjaajan ja työllis-

tettävien voimin. Ratkaistavaksi tulee infran käyttö- ja huoltokustan-

nusten hallinnoija. Samoin on harkittava toiminnan laajuutta (lumetus, 

aukiolo ajat, koululaisten tukeminen hissilipuissa ym.). 

Hiihtomaa tarvitsisi kehittyäkseen osa-aikaista rinnetyön ammattilaista. 

  

Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. 

Elokuvatoimintaa jatketaan ja SES:ltä haetaan 50 % avustusta elokuvate-

atteri/auditorion 60 istuimeen. Omarahoitus (50 %) hoidetaan yhdessä 

MH:n kanssa. 

Liikuntatyössä luodaan edellytyksiä liikuntaa kehittämällä paikallisella 

ja alueellisella yhteistyöllä sekä terveyttä edistävällä liikunnalla. 

 

Avustuksia nuoriso- ja liikuntatyö jakavat edelleen enontekiöläisille 

järjestöille sekä nuorten omille toimintaryhmille. 

 

Nuoriso- ja liikuntatyössä huomioidaan koko Enontekiön kunta. 

 

Hankkeista jatkavat Nuorten työpajahanke ”Kiehinen II-eväitä elämään”, 

”Lihku mátkái -kohti terveyttä”- ja ”Tietopankki ja lanit nuorille”-

hankeet OKM:n tukemana,Etsivän nuorisotyön hanke OKM:n tukemana(Muonion 

kanssa), nuorten harrastuskerhot ja ”Vanhemmat mukaan”-liikuntahanke La-

pin Ely-keskuksen tuella. ”Enontekiön maastopyöräreittien esiselvitys-

hanke” on toteutettu 2014. ”Lisää liikuntaa miehet” hanke on meneillään 

2014-2015 

 

Varhaiskasvatus:  

Päivähoidon tarpeen kysyntä Enontekiöllä on jatkanut kasvuaan. Uudella 

hoitokaudella kunnassa aloitti 74 lasta, jolloin kasvua edelliseen hoi-

tokauteen on 10 lasta. Päivähoidon lisääntynyttä kysyntää selittävät mm. 

edellisvuosien suuret syntyvyysluvut.  

 

Syksyllä 2014 on palkattu lisää määräaikaista henkilöstöä ja hankittu 

uusia tiloja, jotta lisääntyvään päivähoitotarpeeseen voidaan vastata.  

Päivähoidon menojen kasvu painottuu nimenomaan edellä mainittuihin teki-

jöihin. Päivähoito on tiukasti lain säätelemää toimintaa. 

  

Ostopalvelusopimusten ja yhteistyön jatkaminen jatkossakin Ruotsin Ka-

resuandon ja Muonion kunnan kanssa on tärkeää. Karesuandon saamenkieli-

sessä esikoulussa pystytään tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta kou-

lutetulla henkilöstöllä ja asianmukaisissa tiloissa, kun Suomen puolella 

henkilöstön saaminen on vaikeaa ja asianmukaisten tilojen löytyminen 

tiukassa. Muonion kanssa yhteistyö varahoitojärjestelyissä ja esikoulu-

laisen aamu- ja iltapäivähoidossa on myös välttämätöntä. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Varhaiskasvatuslakia ollaan uudistamassa ja uudistetun lain pitäisi tul-

la voimaan vuoden 2015 alusta. Työryhmän esitys on kuitenkin ollut läh-

tökohtaisesti jo niin eriävä, että on täysin arvailujen varassa, missä 

muodossa uusi laki tulee toteutumaan. Lakiuudistusehdotus toisi toteutu-

essaan kunnille lisäkustannuksia. 

 

Uusi päiväkoti on rakenteilla Hettaan ja pitäisi olla käyttövalmiina 

elokuussa 2015. Päiväkoti tuo muutoksia mm. henkilöstörakenteeseen ja 

henkilöstökustannuksiin sekä kiinteistökuluihin. 

 

 

Tukipalvelut 

Tukipalvelut sisältävät keskuskeittiön ja siivouspalvelu-yksikön talous-

arvion. Keskuskeittiön talousarvioon sisältyy kaikki toimintaan liitty-

vät menot ja tulot Hetan ja Peltovuoman alueella. Tulevana vuonna jatke-

taan mahdollisuuksien mukaan lähiruoan käytön lisäämistä. Toiminnassa 

liitytään mukaan ”Luomu-portaisiin”, eli otetaan saannin mukaan luomu-

raaka-aineita mukaan ruokien valmistukseen. Alussa mukana on osa toimi-

pisteistä: Luppokoti ja päivähoidon eri ryhmäperhepäiväkoteja, missä 

luomukriteerit voidaan luontevasti täyttää. Suunnitelmissa ovat Pelto-

vuoman koulun, päivähoidon ja avopalveluasiakkaitten ruokahuollon tar-

kastelu ja järjestelyt vuoden 2015 aikana. 

Siivouspalveluyksikössä tarkastellaan siivoustyön järjestelyjä ja mitoi-

tuksia vuoden 2015 aikana. Tutkitaan myös mahdollinen siivoustoiminnan 

ulkoistaminen.   
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 130 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

 

 

Päätös: Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 

 

Päätösehdotus: 

 

Selostus: 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 131 § ESITYS PALKANTARKISTUKSEKSI/VAPAA-AIKATOIMENSIHTEERI 

HEIKKI JÄRVISTÖ 

 

Päätös: 

Tämä pykälä käsiteltiin kokouksen järjestäytymispykälän päätöksen mukai-

sesti ensimmäisenä. Unto Kultima saapui kokoukseen tämän pykälän käsit-

telyn alussa klo 15.10. Vapaa-aikatoimensihteeri poistui esteellisenä 

kokouksesta tämän pykälän ajaksi (hallintolaki § 28 kohta 3). 

 

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 

KVTES:in 10§/11 § perusteella (olennainen muutos tehtävis-

sä/henkilökohtainen lisä), että se myöntää vapaa-aikatoimensihteeri 

Heikki Järvistölle 450,- palkankorotuksen tämän vuoden alusta takautu-

vasti.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Esitän sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hyväksyt-

täväksi KVTES:in 10§/11 § perusteella (olennainen muutos tehtävis-

sä/henkilökohtainen lisä), että se myöntää vapaa-aikatoimensihteeri 

Heikki Järvistölle 450,- palkankorotuksen tämän vuoden alusta takautu-

vasti.  

 

Selostus: 

Vapaa-aikatoimensihteeri Heikki Järvistölle on siirretty tämän vuoden 

alusta vastuualueelleen työpaja, liikuntahalli ja Hetta Hiihtomaa sekä 

jo aikaisemmin etsivä nuorisotyö.  

 

Esimiehenä hänen vastuulleen on tullut 4 – 10 uutta työntekijää ja yli 

200.000 euron lisäys vastuualueellaan olevaan talousarvioon. 

 

Tehtävien tuloksellinen hoitaminen vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. 

Hän on tämän vuoden aikana tehnyt kunnalle huomattavia säästöjä työpa-

jan henkilöstön palkkamenojen suhteen. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk  132 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 
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   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 129, 131 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  132 

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 132 

 

 

 

 

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. 

 

  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 9.10.2014 15 

 

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: 

 

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

