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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 121 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus (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 16.10.2012. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mika Vaarin ja Sir-

pa-Liisa Korvan. 

 

Sovittiin, että § 127 käsitellään ensimmäisenä, koska kunnanhallituksen 

edustaja Jaakko Alamattilan pitää siirtyä toiseen kokoukseen. 

 

Ilmoitusasioihin päätettiin lisätä perhepäivähoitaja Daniela Rannan ir-

tisanoutuminen. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä 16.10.2012. 
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Sivistysltk 122 § TÄYTTÖLUPA TOUHULAN PERHEPÄIVÄHOITAJALLE 

 

Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulan perhepäivähoitajan määräaikai-

nen toimi päättyy 31.12.2012. Tarve kolmelle hoitajalle säilyy ennal-

laan. Touhulan lapsiryhmän koko on 6 lasta ja vuorohoidon tarve (arkisin 

hoitoajat 7-22 välillä ja viikonloppuisin 10-19 ja 11-20) tulee pysymään 

samana ainakin syksyyn 2014 saakka. Lisäksi Karesuvannon koulun kolmen 

lapsen aamupäivätoiminta ostetaan Touhulasta. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa Touhulan per-

hepäivähoitajan toimelle 2.1.2013 alkaen. Sivistyslautakunta keskustelee 

toimen kestosta.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa Touhulan per-

hepäivähoitajan toimelle 2.1.2013 alkaen toistaiseksi. 
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Sivistysltk 123 § KAHDEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

LASTENHOITAJAKSI 

 

Päivähoitoasetuksen 8§:n mukaan perhepäiväkodissa voi erityisistä syistä 

ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa hoitaa enintään 

kahtatoista lasta. Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti use-

ampaa lasta kuin mitä 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä perhepäivä-

hoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-

poisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoi-

suus. Kelpoisuusehtona muihin sosiaalihuollon hoito-, huolenpito-, kas-

vatus- tai kuntoutustehtäviin on tehtävään soveltuva vähintään kouluas-

teinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka muun alan ammatillinen 

tutkinto. 

 

Asianmukainen nimike kolmannelle perhepäiväkodin hoitajalle on lasten-

hoitaja, joka vastaa säädettyä kelpoisuusehtoa. Lastenhoitaja toimii 

ryhmäperhepäiväkodeissa usein pedagogisena vastuuhenkilönä, jolloin hyö-

dynnetään kelpoisuusehdon omaavan henkilön koulutusta ja osaamista.  

Kunnassamme on kaksi perhepäivähoitajaa, jotka on valittu kolmanneksi 

hoitajaksi ryhmäperhepäiväkotiin vakituisiin työsuhteisiin. Heitä valit-

taessa on huomioitu, että he ovat täyttäneet sosiaalihuollon ammatilli-

sen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetyn 

ammatillisen kelpoisuuden. Lisäksi heillä on vuosien työkokemus alalta. 

Lastenhoitajan peruspalkka on KVTES:n mukaan 1.2.2013 1935,44€/kk. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Kahden ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan nimike muutetaan vaadit-

tua koulutusta vastaavaksi lastenhoitajaksi ja heidän palkkauksensa tar-

kistetaan nimikkeen mukaiseksi 1.1.2013 alkaen. Palkka on 1980€/kk. Ni-

mikkeen muutos tuo mukanaan lisävastuuta pedagogisena vastuuhenkilönä 

ryhmäperhepäiväkodissa, työvuorolistan laatimisessa, sijaisjärjestelyis-

sä, perehdytyksessä, päivähoitoon liittyvien asiakirjojen laatimisessa 

sekä asioiden tiedottamisessa vanhemmille ja varhaiskasvatusohjaajalle. 

 

Kokouksessa annettiin uusi ehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää 

1. Muuttaa perhepäivähoitaja Paula Syväjärven ja perhepäivähoitaja Eeva 

Vuontisjärven nimikkeet vaadittua koulutusta vastaavaksi lastenhoitajak-

si. 

2.Toteaa Paula Syväjärven ja Eeva Vuontisjärven palkkauksen nimikkeen 

mukaiseksi 1.1.2013 alkaen. Palkka on 1980€/kk. Nimikkeen muutos tuo mu-

kanaan lisävastuuta pedagogisena vastuuhenkilönä ryhmäperhepäiväkodissa, 

työvuorolistan laatimisessa, sijaisjärjestelyissä, perehdytyksessä, päi-

vähoitoon liittyvien asiakirjojen laatimisessa sekä asioiden tiedottami-

sessa vanhemmille ja varhaiskasvatusohjaajalle. 

 

 

Päätös:  

Uudistetun ehdotuksen mukaan sivistyslautakunta päättää muuttaa perhe-

päivähoitaja Paula Syväjärven ja perhepäivähoitaja Eeva Vuontisjärven 
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nimikkeet vaadittua koulutusta vastaavaksi lastenhoitajaksi ja toteaa 

palkkauksen nimikkeen mukaiseksi ollen 1980€/kk 1.1.2013 alkaen. Nimik-

keen muutos tuo mukanaan lisävastuuta pedagogisena vastuuhenkilönä ryh-

mäperhepäiväkodissa, työvuorolistan laatimisessa, sijaisjärjestelyissä, 

perehdytyksessä, päivähoitoon liittyvien asiakirjojen laatimisessa sekä 

asioiden tiedottamisessa vanhemmille ja varhaiskasvatusohjaajalle. 
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Sivistysltk 124 § VASTAAVAN LISÄ RYHMÄPERHEPÄIVÄKODEISSA 

 

Yhden tai kahden perhepäivähoitajan ryhmäperhepäiväkodeissa ei ole las-

tenhoitajaa, jolle kuuluisi koulutuksensa puolesta pedagoginen ja käy-

tännön vastuu. Kuitenkin käytännössä pienten yksiköiden perhepäivähoita-

jat ovat ottaneet vastuuta täysin vapaaehtoisesti saamatta siitä lisä-

korvausta. Vastaavan lisä selkeyttäisi toimintaa ja toimenkuvaa, sekä 

tarjoaisi lisävastuusta myös asianmukaista korvausta.  

 

Vastaava vastaisi työvuorolistan laatimisesta, sijaisjärjestelyistä, pe-

rehdytyksestä, päivähoitoon liittyvien asiakirjojen laatimisesta sekä 

asioiden tiedottamisessa vanhemmille ja varhaiskasvatusohjaajalle. Vas-

taava saisi palkanlisää 100-150€/kk. Esimerkiksi 100 e palkanlisä kuu-

kaudessa tekisi 4 800e lisää palkkamenoihin vuodessa ja 150 e 7200e vuo-

dessa.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Alle kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkoteihin nimetään vastaava, joka saa 

vastuusta lisäkorvausta 100 – 150 €/kk 1.1.2013 alkaen. Vastaavaa vali-

tessa huomioidaan työkokemus, koulutus sekä halukkuus vastaavan tehtävi-

en hoitamiseen. Vastaavaa voidaan tarvittaessa vaihtaa, ja mikäli yksik-

kö kasvaa kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkodiksi, siirtyy lisävastuu au-

tomaattisesti pätevälle lastenhoitajalle.  

 

Päätös: 

Lautakunta valtuuttaa varhaiskasvatusohjaajan selvittämään ryhmäperhe-

päiväkotien henkilöstön halukkuutta ottaa vastaavan tehtävät ja tuomaan 

esityksensä vastaavista lautakunnan käsiteltäväksi. 
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Sivistysltk 125 § PELTOVUOMAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 28.5.2012 täyttöluvan toisen 

perhepäivähoitajan palkkaamiseen Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin, mi-

käli tarve ilmenee. Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin on saapunut uusi 

hakemus, ja kahden lapsen osalta hoidon tarve on lisääntynyt, jolloin 

hoitoa tarvitsevien lasten määrä on seitsemän lasta (6 lasta + 1 esikou-

lulainen), ja tarvitaan toinen hoitaja. Toimi on ollut haettavana 

31.7.2013 saakka mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Enontekiön 

sanomissa. Hakuaika päättyy 5.10.2012 klo 12. Yhteenveto hakijoista toi-

mitetaan maanantaina 8.10.2012. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Annetaan kokouksessa. 

 

Asian käsittely: 

 

Varhaiskasvatusohjaaja jakoi kokouksessa yhteenvedon hakijoista. Yhteen-

veto hakijoista oli toimitettu jäsenille myös sähköpostilla maanantaina 

8.10.2012. Hakemuksia tuli 3 kpl, joista kahdella on vaadittava kelpoi-

suus. 

 

Varhaiskasvatusohjaaja esitti tehtävään valittavaksi Hely Huczkowskia, 

joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Karri Angeli 

esitti valittavaksi Natalia Rettieva-Heposta, jolla on työkokemusta 

alalta muttei vaadittavaa koulutusta. Puheenjohtaja esitti valinnassa 

äänestystavaksi suljettua lippuäänestystä, joka hyväksyttiin yksimieli-

sesti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänenlaskijoina.  

 

Suljetussa lippuäänestyksessä Hely Huczkowski sai neljä (4) ääntä ja Na-

talia Rettieva-Heponen kolme (3) ääntä.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi toimeen Hely Huczkowskin. Toimi alkaa sopi-

muksen mukaan ja kestää 31.7.2013 saakka. 

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työs-

kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä 

rikosrekisteriote.  
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Sivistysltk 126 § PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA VILPERTTIIN JA 

ESIKOULULAISTEN ILTAPÄIVÄHOITOON 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.9.2012 antanut luvan perhepäivähoita-

jan toimen täyttämiseen Vilperttiin ja esikoululaisten iltapäivähoitoon 

koululle. Toimi on ollut haettavana mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustau-

lulla ja Enontekiön sanomissa. Hakuaika päättyy 5.10.2012 klo 12. Yh-

teenveto hakijoista toimitetaan maanantaina 8.10.2012.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Annetaan kokouksessa.  

 

Asian käsittely: 

 

Miliza Kimmel poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

 

Varhaiskasvatusohjaaja jakoi kokouksessa yhteenvedon hakijoista. Yhteen-

veto hakijoista oli toimitettu jäsenille myös sähköpostilla maanantaina 

8.10.2012. Hakemuksia tuli 4 kpl ja kaikilla hakijoilla oli toimen edel-

lyttämä kelpoisuus. 

 

Varhaiskasvatusohjaaja esitti valittavaksi toimeen Pirjo Huttusta, jolla 

on toimen edellyttämä kelpoisuus ja pitkä työkokemus alalta. Karri Ange-

li esitti valittavaksi Miliza Kimmeliä, jolla myös on toimen edellyttämä 

kelpoisuus ja työkokemusta alalta. Puheenjohtaja esitti valinnassa ää-

nestystavaksi suljettua lippuäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielises-

ti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänenlaskijoina.  

 

Suljetussa lippuäänestyksessä molemmat ehdokkaat saivat kolme (3) ääntä, 

joten asia tulee ratkaista arvalla.  

 

Päätös:  

Arvonnan tuloksena sivistyslautakunta valitsi toimeen ajalle 1.11.2012 - 

31.7.2013 Miliza Kimmelin. 

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työs-

kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä 

rikosrekisteriote.  
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Sivistysltk 127 § ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA-KUNTOUTUSOHJAAJAN VALINTA 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.8.2012 antanut luvan sivistys- ja so-

siaalitoimen yhteisen erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toi-

men perustamiseen kolmen vuoden määräajaksi 1.10.2012 alkaen. Toimi on 

ollut haettavana mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Enontekiön 

sanomissa. Hakuaika päättyi 21.9.2012 klo 12. Hakemuksia saapui määräai-

kaan mennessä yksi (1). Hakijalla on toimeen edellytettävä erityislas-

tentarhanopettajan pätevyys. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee toimeen erityislastentarhanopettaja Eila 

Halmiaisen. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO011 mukaan 

soviteltuna kunnan palkkarakenteeseen. Peruspalkka on 2560 e/kk. Valitun 

on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevi-

en rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosre-

kisteriote. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi toimeen erityislastentarhanopettaja Eila Hal-

miaisen. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO011 mukaan 

soviteltuna kunnan palkkarakenteeseen. Peruspalkka on 2560 e/kk. 

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työs-

kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä 

rikosrekisteriote. 

 

 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Sivistysltk 128 § SIIVOOJAN OSA-AIKAISEN TOIMEN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 

KILPISJÄRVEN KOULULLA 

 

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan 13.9.2012 Kilpisjärven koulun osa-

aikaisen siivoojan toimen täyttämiseen vakinaisen toimenhaltijan virka-

vapauden ajalle 1.9.2012 - 29.2.2013.  

Toimen hakukuulutus on julkaistu kunnan kotisivuilla, ja mol:n sivuilla. 

Hakuaika päättyy 5.10.2012 klo 15.00. Tehtävä täytetään haun perusteella 

22.10.2012 - 28.2.2013 väliselle ajalle. Hakemukset ovat nähtävänä koko-

uksessa. 

Määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus, Hannele Maikkulan hakemus ansio-

luetteloineen. 

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunta valitsee Hannele Maikkulan valittavaksi avoinna ol-

leeseen toimeen.   

 

Päätös: 

Hannele Maikkula valittiin osa-aikaisen siivoojan toimen sijaiseksi 

22.10.2012 - 28.2.2013 väliselle ajalle.
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Sivistysltk 129 § SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 JA  

  TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 -2015 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2012 antanut hallinto-

kunnille talousarvioraamit vuodelle 2013. Sivistystoimen kokonaisraami 

on 4.150.000 €. 

 

Lähtökohtana vuoden 2013 talousarvioraamille on pidetty suunnitelmaa ta-

louden tasapainottamisesta, vuoden 2012 talousarviota ja senhetkistä ta-

lousarvion 2012 toteutumaa sekä vuoden 2011 tilinpäätöstä. Raamiin on 

laskettu 4 %:n korotus (palkkamenojen tarkistus sekä yleinen kustannus-

tason nousu). Raamissa on huomioitu tasapainottamissuunnitelmassa olevat 

menojen vähennykset ja tulojen lisäykset. 

 

Talousarvio- ja suunnitelmaesityksissä tulee ottaa huomioon vuosille 

2014 – 2015 peruspalveluiden valtionosuuksiin kohdistuvat leikkauspai-

neet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä käytössä olevien toiminta- ja 

organisointitapojen kustannustehokkuuteen. 

 

Hallintokuntien tehtäväkenttiä tulee tarkastella kriittisesti ja sellai-

set tehtävät sekä toiminnot, jotka eivät kunnan perustoimintojen kannal-

ta ole välttämättömiä, tulee esittää lakkautettavaksi. Hallintokuntien 

tulee tehdä vertailua muiden kuntien vastaaviin lukuihin. 

 

Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat kunnan-

hallituksen, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan ja teknisen lau-

takunnan toiminnan tavoitteet sekä ulkoiset nettomenot. Talousarvion in-

vestointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit 

hankkeittain.  

 

Vuoden 2013 palkat tulee valmistella 2,3 % korotuksella vuoden 2012 

palkkatasosta. Talousarvioon ja – suunnitelmaan voidaan ottaa koulutus-

kustannuksia, sisältäen matka- ym. kustannukset, enintään 300 euroa hen-

kilöä kohti. 

 

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että kunnan maksut ja taksat vas-

taavat palveluista aiheutuvia kustannuksia. 

 

Suunnitelmavuoden 2014 raami on vuoden 2013 talousarvio. Suunnitelmavuo-

den 2015 raami on vuoden 2014 suunnitelma. Palkat vuoden 2014 talousar-

vioon tulee valmistella 3,0 % korotuksella vuoden 2013 palkkatasosta ja 

vuoden 2015 taloussuunnitelmaan 3,0 % korotuksella vuoden 2014 palkka-

tasosta. 

 

Suunnitelmavuosia budjetoitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 

henkilörakenteessa ja palvelutarjonnassa ja toimintojen organisoinnissa 

mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi eläkkeelle jäämisestä 

mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset on huomioitava henkilöstökustannuk-

sissa. 
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Toiminnalliset tavoitteet määritellään talousarvion käyttötalousosassa 

talousarviovuodelle. Talousarvion valmistelussa on kiinnitettävä huomio-

ta selkeiden tavoitteiden asettamiseen ja kirjaamiseen sekä toimintoja 

kuvaavien mittareiden kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään 

BSC-tuloskorteilla.  

 

Lautakuntien ja konserniyhtiöiden tulee jättää täydelliset talousarvio-

esityksensä kunnanhallitukselle viimeistään 18.10.2012. 

 

Sivistystoimi on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen v. 2013 talo-

usarvio- ja toimintasuunnitelmaksi (liite 1 numero-osa ja liite 2 BSC-

kortti). Sivistystoimelle annettu raami 4.150.000 ei riitä. Toimintakat-

teeksi tulee 4.820.030 €. Sivistyslautakunnalle esitellään kokouksessa 

talousarvion sisältö ja muutokset tähän vuoteen verrattuna sekä tehdään 

mahdolliset muutokset tai muutosehdotukset kunnanhallitukselle ja edel-

leen -valtuustolle.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

  

Sivistyslautakunta keskustelee talousarviosta ja mahdollisista vaihtoeh-

doista toimintamenojen vähentämiseksi ja/tai rakenteellisiksi ratkai-

suiksi. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy lautakuntatason BSC-kortin. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuo-

delle 2013 ja toimintasuunnitelman vuosille 2014 ja 2015 esitettäväksi 

kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta keskusteli talousarviotilanteesta. Kunnanhallituksen 

antama raami oli 4.150.000,-. Tulosyksiköiden tekemien esitysten perus-

teella sivistystoimen vuosikatteeksi tuli 4.834.880. Annettu raami ylit-

tyy n. 684.000 €. 

 

Keskustelussa todettiin heti aluksi, että kirjanpito-ohjelman laskemat 

Kuel- ja Vael-maksut olivat huomattavasti todellisia suuremmat. Koulu-

toimisto laskee tarkat prosentit ja siirtää ne kirjanpitoon. Tästä arvi-

oidaan tulevan n. 120.000 euron menopienennys. 

 

Lisäksi todettiin, että koulutoimen hankkeiden osalta ei ollut tehty tu-

losiirtoja ensi vuoden puolelle. Tulosiirtojen teon jälkeen raami lähe-

nee n. 41.000. 

 

Keskustelujen perusteella todettiin, että tällä hetkellä kunnalla ei ole 

varaa palkata erillistä kehittäjää erälukion puolelle, vaan tähän tehtä-

vään varattu määräraha poistetaan. Menojen vähennys sotu-menojen kanssa 

on n. 40.000. 
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Sivistyslautakunta keskusteli kotihoidon tuen kuntalisästä ja muualla 

opiskelevien kotimatkatuesta. Sivistyslautakunta oli sitä mieltä, että 

kotihoidon kuntalisää ei poisteta, koska se on jo otettu tänä vuonna 

käyttöön ja sillä on todettu olleen päivähoidontarvetta vähentävä vaiku-

tus. Kotimatkatukeen varattua määrärahaa pienennetään 6.000 eurolla, 

koska jäljelle jäävän määrärahan arvioitiin riittävän matkatuen antami-

seen. 

 

Yleiskeskustelun aikana tehtyjen muutosten perusteella raami tuli 

207.000 pienemmäksi alkuperäisestä. Sivistyslautakunta hyväksyi lauta-

kuntatason BSC-kortin. Tulosyksikkökohtaiset kortit tuodaan seuraavaan 

kokoukseen. 

 

Seuraavaksi sivistyslautakunta keskusteli talousarviosta tulosyksiköit-

täin: 

 

  

Koulutoimi: 

 

Koulutoimen osalta lisäystä aiheuttavat seuraavat: 

- valtakunnalliset palkankorotukset n. 32.000 + sotumenot,  

- Peltovuoman koululle määrärahojen palautus syksyn osalta ja saamen-

kielisen opettajan palkkaaminen (siihen tulee kuitenkin vastaava 

tulo) 

- vuorotteluvapaalta paluu ym. pienempiä muutoksia viranhaltijoiden 

kohdalla 

- kahden äitiysloman sijaisten palkkauksen osuus alkuvuoden osalta 

- koulunkäyntiavustajien lisääntyminen tarpeen kasvaessa 

- taksi- ja linja-automenojen kasvu (41.600 ja 25.000) 

- lämmityskulujen nousu 9.000, kaukolämpöön lisää 15.000, sähköön li-

sää 7.000, opetusvälineisiin lisäystä (jotka katetaan hankerahois-

ta) 

- leasing-menojen lisäys n. 6.000 (Wilma, Multiprimus, kamerat, oh-

jelmalisenssit) 

 

 

Karesuvannon koulun remontti pidetään esillä ja mukana kunnan investoin-

tiohjelmassa. 

 

Koulutoimen osalta maksujen korotusta voidaan esittää vain aamu- ja il-

tapäivämaksujen osalta, koska muita kunnan päätettävissä olevia asiak-

kailta perittäviä maksuja koulutoimen puolella ei ole. Tällä ei ole 

suurta taloudellista merkitystä.  

 

Todettiin, että koulutoimen osalta ainoat ei-lakisääteiset palvelut ovat 

lukio ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Sivistyslautakunta ei esitä näiden 

palveluiden poistamista säästösyistä. 

 

Keskustelujen perusteella seuraavaan kokoukseen mennessä jää valmistel-

tavaksi mm. tilapäisten koulunkäyntiavustajien tarve eri kouluilla. 
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Päivähoito: Päivähoidon puolelta menot ovat kasvussa suurilta osin hen-

kilöstöpuolella.  

- Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaajan toimen palkkakuluista 

50% 

- Vilpertin aamuresurssi ja esikoululaisten ip-hoidon perhepäivähoi-

taja 

- Vilpertissä esiin noussut lisäresurssin tarve (Leppäjärven toiselle 

hoitajalle varattavat palkkakulut tähän) 

- Miessin lisäresurssin tarve lapsimäärän kasvaessa ja vuorohoitotar-

peen pysyessä 

- Peltovuoman toinen perhepäivähoitaja, kun lapsimäärät ovat kasva-

neet 

- Kevääksi koulunkäyntiavustajien palkkakuluista Hetassa ja Peltovuo-

massa 50% päivähoidon tarpeisiin 

 

Talousarviossa on varauduttu tänä vuonna sairasloman- ja vuosilomansi-

jaisuuksiin entistä todenmukaisemmin. Myös erilliskorvausten määrä on 

tarkistettu ylöspäin. 

 

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta lisääntyvät, kun varaudutaan varahoidon 

ja esikoululaisten iltapäivähoidon ostamiseen Muonion kunnalta.  

 

Saamelaiskäräjiltä saatavat tuet ja rahoitukset ovat pienentyneet rahoi-

tusperusteiden muuttuessa. 

 

Talousarviossa on varattu rahaa 7 600e tietokoneiden, tulostimien ja 

mokkuloiden hakkimiseksi ryhmäperhepäiväkoteihin. Hankintaa voidaan ly-

kätä tai porrastaa.  

 

Lisäksi esillä oli kuntalisän maksamisen jatko, sekä Leppäjärven ryhmä-

perhepäiväkodin tulevaisuus lasten hoidon tarpeen vähentyessä ja Hetan 

alueella hoidon tarpeen lisääntyessä. Investointipuolella pyritään pitä-

mään esillä päiväkotitarve, jotta saataisiin päivähoidolle riittävät ti-

lat ja toimiva rakenne. 

 

 

Kirjasto:  

Kirjastovirkailijan oppisopimus päättyy 31.3.2013. Kirjaston talousarvi-

ossa on varauduttu kirjastovirkailija-toimistosihteerin palkkaukseen yh-

dessä Revontuli-Opiston kanssa (kirjasto 60%, Revontuli-Opisto 40%).  

Kirjastoautotoiminnan käyttömenot nousevat, kun Kiiruna jää pois yhteis-

pohjoismaisesta kirjastoautotoiminnasta vuoden vaihteessa. Uusi sopimus 

tulee lautakunnan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Muonio isäntäkun-

tana ehdottaa, että Enontekiön osuus kirjastoauton kustannuksista kasvaa 

30%:sta 35%:iin, Muonion 35%:sta 45%:iin ja Koutokeinon pysyy ennallaan 

20%:ssa. 

Uuden kirjastoauton hankinta sisältyy OKM:n investointiohjelmaan vuodel-

le 2013. Valtionosuus on 50% 250.000 €:n hankintahinnasta. Auto maksaa 
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kuitenkin enemmän. Kuntien osuudet eli omarahoitus on laskettu 280.000 

€:n hankintahinnasta uusien prosenttien mukaan. Enontekiön kunnan inves-

tointiohjelmaan on varattu uuden kirjastoauton hankkiminen 55.000 €.  

 

Nuoriso- ja liikuntatoimi: 

Nuoriso- ja liikuntatyön talousarvioesityksissä on karsintaa jo suori- 

tettu (nuorisotyö -10,2 %, liikuntatyö -4,7 %. 

Elokuvatoimintaan (kohta 028005) kohtaan kalusto on lisätty 17.550 € 

elokuvateatterin digitalisointiin. Kunta on käynyt neuvotteluja Metsä- 

hallituksen Tunturi-lapin Luontokeskuksen kanssa digitalisoidun elokuva-

teatterin rakentamiseksi heidän auditorioonsa. Yhteinen hakemus on lä-

hetty Suomen elokuvasäätiölle, joka suhtautuu hyvin myönteisesti hake-

mukseemme. Kustannuksista vastaisi elokuvasäätiö 50%:lla, Mh 25%:lla ja 

Enontekiön kunta 25%:lla eli 17550 €:lla. 

Tunturi-Lapin yhteiseen työpajaan nuorten osalta on  varattu nettona  

14.500 €, jolla pystytään palkkaamaan ohjaaja 3-4 syrjäytymisvaarassa 

olevalle nuorelle. OKM:n tuki tulee pienentämään kunnan nettoa (päätös 

huhti-toukokuussa 2013. 

Etsivän nuorisotyön palkkausmenot ovat Muonion kunnalla ja OKM avustaa 

hanketta lähes 100 %:sesti. 

Liikuntatyön palkkaaman liikunnanohjaajan palkkauksesta 50 € tulee Tun-

turi-Lapin kuntien yhteisestä Lihku Mátkái- kohti terveyttä hankkeesta. 

Lisäsäästön aikaansaamiseksi nuoriso-liikuntatoimista harkittavaksi jää-

vät elokuvatoiminnan digitalisointi, nuorten työpaja tai henkilöstö- 

säästöt. 

 

Keskuskeittiö ja siivousyksikkö: 

Ateriamaksutulojen arvioidaan kasvavan 10.000 e mm. ateriapalvelun li-

sääntymisen vuoksi. 

Ateriahintojen ja arvonlisäveromuutoksen vaikutukset ateriahintoihin 

tarkastetaan alkuvuodesta. Yleinen hintojen nousu korottaa ateriahinto-

ja.  

Henkilöstössä tapahtuu eläkkeelle siirtymisiä, mutta henkilöstömäärä py-

syy ennallaan. Asia on huomioitu työvoimakustannuksissa. 

Lähiruoka - hanketta viedään edelleen eteenpäin lähialueen tuotteita li-

säämällä mahdollisuuksien mukaan. Elintarvikemäärärahassa on sama taso 

kuin vuonna 2012, jolloin sitä korotettiin lähiruoan käytön lisäämisek-

si. Kunnassa on käynnissä hankkeita lähiruoan saatavuuden lisäämiseksi.  

Koulukeskuksen yhteisten kulujen jakoprosentteja on tarkasteltu uudel-

leen sähkön ja veden kulutusosuuksissa. Keskuskeittiön osuuden arvioi-

daan pienenevän näiden osalta yhteensä n. 4800 e.  

Talousarvio keskuskeittiön osalta on – 1,6 %.  

Siivousyksikön osalta pitkät sairaslomat on budjetoitu ennakoitavilta 

osin sairasloman sijaisuuksiin varatulla määrärahalla ja osittain osto-

palveluihin. Tämä nostaa siivousyksikön talousarviota.  

Kalustohankinnoissa on lattianhoitokoneen hankinta koulukeskukseen, kus-

tannukset jakautuvat hankinnan osalta.  
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Tulosyksikkökohtaisten keskustelujen jälkeen todettiin, että tavoitteena 

seuraavaa kokousta varten on pudottaa nousuprosentti nykyisestä 18:sta 

10 prosenttiin. Päätettiin jatkaa talousarviokäsittelyä seuraavassa ko-

kouksessa. 
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Sivistysltk 130 § KARESUVANNON EMÄNTÄ-SIIVOOJAN TEHTÄVÄNIMIKKEEN 

  MUUTOS  

 

Karesuvannon koulun emäntä-siivoojan tehtävän sisältö on muuttunut 

10.8.2007 alkaen siten, että tehtäväkuvaan ei kuulu enää siivous. Rehto-

ri-sivistystoimenjohtaja on antanut palkkauksen tarkistusesityksen kun-

nanhallitukselle 29.8.2012. 

 

Tehtävänimikettä ei ole vielä virallisesti muutettu. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että Karesuvannon koulun emäntä-siivooja- 

tehtävänimike muutetaan emäntä-tehtävänimikkeeksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 131 §  TALOUSARVIOTILANNE v. 2012 OSALTA 

 

Syyskuun lopussa otetun toteutuman mukaan talousarvioprosentit näyttävät 

harhaanjohtavasti suunnitellun mukaisilta. Talousarviossa ei kuitenkaan 

näy vielä lomapalkkavelkaa, joka kirjataan menoksi vasta joulukuun vii-

meinen päivä. Summa on n. 160.000,-. Tänä vuonna on koko sivistystoimen 

palkkoihin varattu kaiken kaikkiaan 2.578.820. Kirjanpidon kanssa tehdyn 

arvion mukaan palkkamenot saattavat lomarahakirjauksen jälkeen olla 

2.840.000, jolloin ylitystarve nousee yli 200.000,-.  

 

Talousarviossa on nyt tulona näkyvissä Tableteilla yli tunturin-

hankeraha 34.000, kansainvälisyyshankeraha 5.000 ja Kelpo-hankeraha 

30.000. Näitä vastaavia menoja ei ole vielä kirjattu ja osa määrärahois-

ta siirtyy ensi vuoden budjettiin. Joten tulot, jotka ovat korvamerkit-

tyjä todellisia menoja, vääristävät tällä hetkellä toteutuman näyttämään 

todellista paremmalta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja -

valtuustolle tiedoksi, että ylitystarvetta palkkausmenojen osalta tulee 

mahdollisesti jopa 200.000,-.  

 

Päätös: 

Annettiin sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja -

valtuustolle tiedoksi, että ylitystarvetta palkkausmenojen osalta tulee 

mahdollisesti jopa 200.000,-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 10.10.2012 19 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 132 § ESITYS SAAMENKIELISEN HOIDON RAHOITUSKRITEEREIKSI 

VUOSILLE 2012-2015 

 

Saamelaiskäräjät on toimittanut Enontekiön kunnan sivistyslautakunnalle 

esityspyynnön 28.9.2012. Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 lähtien 

myönnetty vuodeksi kerrallaan kiinteä valtionavustus saamenkielisten so-

siaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueel-

la. Saamenkielisen päivähoidon prosentuaalinen osuus on ollut enintään 

25% kunnan hakemasta määrästä. Päivähoidon kustannuksissa ei ole huomi-

oitu kalustohankintoja, vuokramenoja ja kiinteistön kunnossapitomenoja.  

 

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, 

hallinto ja ohjaus siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja 

kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Tämän hallinnonsiirron yhtey-

dessä siirtyy saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaami-

seksi tarkoitetulta momentilta 120 000 euroa momentille 29.10.30 saame-

laiskäräjien käytettäväksi valtionavustuksen maksamiseen saamelaisalueen 

kunnille saamenkielisten lasten päivähoitopalvelujen turvaamiseksi. Val-

tion talousarviossa esitetty määräraha ei riitä nykyisten toimintojen 

tukemiseen 25 %:n valtionavustusosuudella. 

 

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää saamelaisalueen 

kunnilta perusteltuja esityksiä saamenkielisen päivähoidon rahoituskri-

teereiksi viimeistään 26.10.2012 mennessä. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja):  

Enontekiön kunnan sivistyslautakunta antaa liitteenä olevan esityksen 

saamelaiskäräjille. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 133 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje 10.9.2012 

(LAPELY/1183/04.00.03.00/2011); Lapin yleissivistävän koulutuksen 

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2012 – 2016. Ka-

resuvannon koulua ei esitetty peruskorjattavaksi ko. vuosille. 

- Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulan vuotava katto on korjat-

tu.  

- Irtisanoutuminen /Daniela Ranta 24.11.2012 alkaen merkittiin tie-

doksi. 
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Sivistysltk 134 § VIRKAVAPAUSANOMUS/BERIT-ELLEN JUUSO 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”Virkavapausanomus 

Haen virkavapautta peruskoulun ja lukion saamen kielen lehtorin virasta 

palkallisena ajalle 28.11.2012 – 23.2.2013 ja palkattomana ajalle 24.2. 

– 1.6.2013. 

 

Karesuvannossa 1.10.2012 

 

Beri-Ellen Juuso” 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää lehtori Berit-Ellen Juusolle palkallisen vir-

kavapauden ajalle 28.11.2012 – 23.2.2013 ja palkattoman virkavapauden 

ajalle 24.2. – 1.6.2013. 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta viran täyttölupaa sijai-

suuden ajaksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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Sivistysltk 135 § VIRKAVAPAUSANOMUS /ANNUKKA NÄKKÄLÄ 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkinen ja sivistyslautakunta 

Enontekiön kunta 

 

Anon virkavapaata ajalle 13.12.2012 – 9.3.2013 (palkallisena), 10.3. – 

19.4.2013 (palkattomana), 20.4. – 1.6.2013 ja 8.8. – 24.10.2013 (palkat-

tomana). 

 

Annukka Näkkälä 

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

Hetan yhtenäinen peruskoulu ja Enontekiön lukio” 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää lehtori Annukka Näkkälälle virkavapauden 

palkallisena ajalle 13.12.2012 – 9.3.2013 ja palkattomana ajalle 10.3. – 

19.4.2013 ja 20.4. – 1.6.2013 ja 8.8. – 24.10.2013. 

 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta viran täyttölupaa sijai-

suuden ajaksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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Sivistysltk 136 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 137 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. 

 

Seuraava kokous päätettiin pitää ma 29.11. klo 14 -. 
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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 122, 124, 129, 131, 132, 133, 136, 137 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 135 

 

 

 

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 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 135 

 

 

 

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 otetalukuun. 

 

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

