
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 11.12.2013 klo 14 - 17 

 

Kokouspaikka Karesuvannon koulu 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

 

Muut saapuvilla  

olleet  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 

Taina Harju toimistosihteeri (Karesuandon kou-

luun ja päiväkotiin tutustumisen 

ajan klo 14 – 15) 

Anne Keskitalo- 

Hohti hanketyöntekijä (-”-) 

   

  Taina Syväjärvi vs. apulaisjohtaja (-”-) 

   

 

 

Asiat  107 § - 126 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Sirpa-Liisa Korva  Hannu Kultima 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 20.12.2013 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 107 § 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.  

 

Sivistyslautakunta toteaa, että listalla ei ole sellaista asiaa, joka 

vaatisi Y4-arvioinnin. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 20.12.2013. 

 

Päätös: 

Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustui Ruotsin Karesuandon kouluun 

rehtori Eva-Lisa Siggemon johdolla ja saamelaiseen päiväkotiin johtaja 

Laila Stenbergin johdolla. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa 

Korvan ja Hannu Kultiman. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäasiaksi otet-

tiin Unto Kultiman valtuustoaloite kokousaikojen myöhentämisestä. 

 

Sivistyslautakunta totesi, että listalla ei ole sellaista asiaa, joka 

vaatisi Y4-arvioinnin. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 20.12.2013. 

 

- - - -  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 108 KOULUJEN TYÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy 

koulujen työsuunnitelmat (§ 54, kohta 3). Työsuunnitelman hyväksymisen 

myötä sivistyslautakunta hyväksyy myös opettajien lukuvuosittaiset pal-

kat, koska tunnit määräytyvät työsuunnitelman mukaisesti.  

 

Liitteenä ovat Kilpisjärven, Karesuvannon, Peltovuoman ja Hetan koulu-

keskuksen työsuunnitelmat. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulujen (Kilpisjärvi, Ka-

resuvanto, Peltovuoma, Hetan koulukeskus (yhtenäinen peruskoulu ja Enon-

tekiön Erälukio) työsuunnitelmat lv. 2013 – 2014 ajaksi ja opettajien 

palkat niiden perusteella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 109 PALKATON VIRKAVAPAUS/BERIT-ELLEN JUUSO 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

” Virkavapaushakemus 

 

Haen palkatonta virkavapautta 1.1.2014 – 31.5.2014. 

 

Karesuvannossa 10.9.2013 

Berit-Ellen Juuso” 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää lehtori Berit-Ellen Juusolle palkattoman vir-

kavapauden ajalle 1.1. – 31.5.2014. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi lehtori Berit-Ellen Juusolle palkattoman vir-

kavapauden ajalle 1.1. – 31.5.2014. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 110 § VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/AILA KESKITALO 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

”Enontekiön sivistyslautakunnalle 

 

Anon vuorotteluvapaata luokanopettajan työstäni kolmelle jaksolle: 

3.3. – 31.5.2014 (90 päivää) 

20.10.2014 – 27.2.2015 (131 päivää) 

10.8. – 19.12.2015 (132 päivää), eli yhteensä 353 päivää. 

 

Enontekiöllä 28.10.2013 

 

Aila Keskitalo, luokanopettaja” 

 

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa te-

kemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelus-

suhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja si-

toutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-

toimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön (työtön työnhakija 

ei ole pakko palkata juuri kyseiseen tehtävään).  

 

Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa 

taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla 

kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoai-

kaisen työntekijän työajasta.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorottelu-

vapaan kolmelle jaksolle anomuksen mukaisesti eli ajalle 3.3. – 

31.5.2014, 20.10.2014 – 27.2.2015 sekä 10.8. – 19.12.2015 yhteensä 353 

päivää. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että se ei hyväksy vuorottelu-

vapaahakemusta anomuksessa ehdotetuissa jaksoissa. 

 

Perusteluina oli, että alkuopetus on koulussa tärkeä vaihe, jossa opet-

tajavaihdoksia ei tulisi olla. Viranhaltijan tehtäväkuvasta nimenomaan 

alkuopetuksen opettajana johtuen sivistyslautakunnan mielestä ei voida 

hyväksyä kolmea eri lukuvuotta keskeyttävää vuorotteluvapaata, vaikka 

päätös onkin eri linjassa kuin kunnan aikaisemmat vuorotteluvapaapäätök-

set.  

 

Sivistyslautakunnan jäsenillä oli omakohtaisia kokemuksia tilanteesta, 

jossa alkuopetuksen aikana opettaja vaihtui oppilailla useasti. Sivis-

tyslautakunta ei halunnut alkuopetuksen järjestämisen osalta hyväksyä 

vastaavaa tilannetta, koska alkuopetuksessa erityisesti tarvitaan jatku-

vuutta ja vastuu opetuksen asianmukaisesta järjestämisestä oppilaiden 

ikätaso huomioon ottaen on sivistyslautakunnalla. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistyslautakunta totesi, että uusi vuorotteluvapaahakemus voidaan hy-

väksyä, jos se tulee selkeissä lukuvuoden tai lukukauden käsittävissä 

jaksoissa. 

 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 11.12.2013 7 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 111 § VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS / JAANA NIEMELÄ 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut laitoshuoltaja Jaana Niemelän vuorot-

teluvapaahakemus ajalle 1.4. – 31.8.2014 ja 1.4. – 23.10.2015. 

 

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa te-

kemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelus-

suhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja si-

toutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-

toimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön (työtön työnhakija 

ei ole pakko palkata juuri kyseiseen tehtävään).  

 

Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa 

taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla 

kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoai-

kaisen työntekijän työajasta.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää laitoshuoltaja Jaana Niemelälle vuorotteluva-

paan kahdelle jaksolle anomuksen mukaisesti ajalle 1.4. – 31.8.2014 ja 

1.4. – 23.10.2015 yhteensä 359 päivää. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myönsi laitoshuoltaja Jaana Niemelälle vuorotteluva-

paan kahdelle jaksolle anomuksen mukaisesti ajalle 1.4. – 31.8.2014 ja 

1.4. – 23.10.2015 yhteensä 359 päivää. 

 

Perusteluina oli, että työn luonne on sellainen, että vuorotteluvapaan 

hyväksyminen kahdessa pätkässä ei vaikeuta työn uudelleen järjestelyä ja 

työn tulosta. Siivoustoimi ottaa käyttöön työnkiertomahdollisuuden, jon-

ka avulla sijaisuus voidaan joustavasti järjestää. Vuorotteluvapaan si-

jaisen järjestäminen ei tuota vaikeuksia, koska saatavilla on päteviä 

sijaisia. 

 

- - - - -
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 112 PELTOVUOMAN SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN VALINTA 

 

Peltovuoman saamenkielisen lastenhoitajan toimi on ollut uudelleenhaet-

tavana 8.11.2013 klo 15 mennessä. Hakukuulutus on ollut nähtävillä MOL:n 

sivuilla, kunnan ilmoitustauluilla sekä Enontekiön sanomissa. Määräai-

kaan mennessä hakemuksia saapui yksi (1). Hakijalla ei ole sosiaalihuol-

lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 

(272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaista koulutusta, mutta hän on 

suorittanut kotityöpalvelujen ammattitutkinnon. Hakija on saamen kielen 

taitoinen ja saamelaiskulttuurin tunteva. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin saamenkieliseksi lastenhoitajaksi vali-

taan Aslak Guttorm.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin saamenkieli-

seksi lastenhoitajaksi Aslak Guttormin ajalle 2.1. – 31.7.2014.  

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 113 LASTEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito – Valtakun-

nallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollos-

sa (STM 2005:32) velvoittaa kaikkia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä 

tekemään lääkehoidon suunnitelman. Suunnitelma tulee tehdä myös lääke-

hoidon epätyypillisille alueille, kuten päivähoitoon. Enontekiön kunnan 

päivähoidon lääkehoidon suunnitelma on valmistunut lokakuussa 2013 (Lii-

te). 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan lasten lääkehoidon suunni-

telman Enontekiön päivähoidossa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 114 HANKETYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN 

 

Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 29.4.2013 § 32 sivistystoimen 

yhteiseksi hanketyöntekijäksi Mirja Angelin ja varalle Anne Keskitalo-

Hohtin. Mirja Angeli palkattiin myöhemmin tuntiopettajaksi, joten hän ei 

ottanut tehtävää vastaan ja Anne Keskitalo-Hohti aloitti työt kesäkuussa 

2013. 

 

Sivistystoimella on tällä hetkellä menossa 7 isompaa hanketta (Tasa-

arvo, Osaava, Kerho, Entre vuos, Lihku matkai, kansainvälisyys, Tablet-

ti), joista viisi (Tasa-arvo, Kerho, Entre vuos, Lihku matkai, Osaava) 

jatkuu myös ensi vuonna. Uusina on tulossa Maastopyöräilureitti-hanke, 

KKI, Nuorten työpaja sekä mahdollisesti kaksi kirjasto-

kulttuurihanketta, joista ei ole vielä tullut päätöstä, sekä kohta haet-

tavana jälleen olevia opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministe-

riön hankerahoja. Sivistysosastolla myös koko ajan etsitään uusia mah-

dollisia hankerahoituksia eri rahoituslähteistä toiminnan kehittämisek-

si, koska kunnan omassa talousarviossa ei ole voitu varata kehittämis-

määrärahoja.  

 

Hanketyöntekijän palkka on tullut kokonaan hankerahoitusten kautta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi luvan 

palkata Anne Keskitalo-Hohtin jatkamaan hanketyöntekijänä ajalla 

1.2.2014 – 31.1.2016, koska hankkeiden toimikausi vielä jatkuu ja Anne 

Keskitalo-Hohti on ollut mukana tekemässä uusia hankehakemuksia ja tätä 

kautta perehtynyt niihin. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 115 ANOMUS KORVAAVAKSI TYÖPÄIVÄKSI 

 

Sivistyslautakunnalle on tullut seuraava kirje: 

 

” Anomus korvaavaksi työpäiväksi 

 

Peltovuoman koulu teki kouluretken Altaan koko koulun (0.- 6.lk) kanssa 

lauantaina 28.9.2013. Tutustuimme Altan nähtävyyksiin mm. Altamuseoon ja 

vietimme samalla kodin ja koulun päivää. Vanhempia oli mukana 10, joten 

osallistuminen oli kiitettävää. 

Anomme kunnioittavasti, että meille korvattaisiin tämä päivä niin, että 

saisimme vapaaksi perjantain 2.5.2014. 

 

Peltovuomassa 4.10.2013 

Irene Salonen, apulaisjohtaja” 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 54 § 4. kohdan mukaan sivistyslauta-

kunta päättää peruskoulun ja lukion lukukausista ja loma-ajoista kuultu-

aan opettajia. Kunnan eri koulut ovat jokainen kaukana toisistaan, joten 

pieniä koulukohtaisia muutoksia on sallittu. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta antaa luvan Peltovuoman koululle korvata la 28.9.2013 

työpäivä vapaapäivällä pe 2.5.2014. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - -  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 116 TYÖSOPIMUSSUHTEISEN, OSA-AIKAISEN KEITTIÖAPULAISEN 

VALINTA MÄÄRÄAIKAISEEN TOIMEEN KESKUSKEITTIÖLLE 

 

Työsopimussuhteinen osa-aikaisen (62 % täydestä työajasta) keittiöapu-

laisen toimi keskuskeittiöllä, ensisijaisena sijoituskohteena Luppokoti, 

on ollut haettavana 12. - 27.11.2013 välisenä aikana. Toimi on julistet-

tu täytettäväksi määräajaksi 1.1 - 31.7.2014 väliselle ajalle perusteena 

työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt kunnassa. Kuulutus on ol-

lut nähtävänä kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustauluilla ja mol:n si-

vuilla.  

Määräaikaan mennessä hakemuksia on tullut kaksi (2) kpl. Yhteenveto ha-

keneista on liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat nähtävänä kokoukses-

sa. 

 

Ehdotus: (vastaava emäntä) 

Keittiöapulaisen osa-aikaiseen, määräaikaiseen toimeen valitaan Sirpa 

Seppälä. Hän on hoitanut erimittaisia sijaisuuksia keskuskeittiöllä tou-

kokuusta 2011 alkaen ja ko. toimea määräaikaisena 31.1.2012 alkaen.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi keittiöapulaisen osa-aikaiseen, määräaikai-

seen toimeen Sirpa Seppälän. Hän on hoitanut erimittaisia sijaisuuksia 

keskuskeittiöllä toukokuusta 2011 alkaen ja ko. toimea määräaikaisena 

31.1.2012 alkaen.  

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 117 ENONTEKIÖN KUNNAN OMA TYÖPAJAHANKE ”KIEHINEN II- 

EVÄITÄ ELÄMÄÄN” 

 

Vapaa-aikatoimensihteeri on valmistellut hankehakemuksen Ely-

keskukselle. 

Työpajahankkeen nimi on ”KIEHINEN II – eväitä elämään” on jatkoa kunnan 

itse hallinnoimalle työpajalle (Kiehinen I vuosina 1997-2003). Työpaja-

toimintaa on ollut Enontekiöllä vuodesta 2012 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n 

hallinnoimana. Enontekiön nuorisotoimi on ollut mukana Kehitys ry:n työ-

pajatoiminnassa sekä atk-pajalla 

että palvelupaja Cáfe Pulmusella. 

Syksyn 2013 aikana käydyissä keskusteluissa kunnan ja Tunturi-Lapin Ke-

hitys ry:n kanssa päädyttiin Enontekiön omaan pajaan. 

Hankehakemuksen mukaisesti nuorisotoimi huolehtii nuorten alle 29-

vuotiaiden osuudesta työpajalla. Työpajalle sijoitetaan myös pitkäai-

kaistyöttömiä sosiaalitoimen rahoittamana. 

Työpajatoiminta siirtyy Tunturi-Lapin Luontokeskuksen tiloihin sekä Het-

ta Hiihtomaahan. Pajoista jatkavat atk-mediapaja, palvelu-paja Cáfe Pul-

munen ja Hiihtomaan liikuntapaja. 

Hiihtomaassa toimiva paja on Hetta Hiihtomaa Oy:n alaisena Oy:n voimas-

saolon ajan. 

Pajaohjaajien ja työvalmentajien määrä on 2-3 ja nuorten alle 29- 

vuotiaiden 7-12/vuosi. 

Tällä hetkellä Enontekiöllä on TE-toimiston tilastojen mukaan 7 alle 25-

vuotiasta ja 9 25-29-vuotiasta nuorta kokonaan vailla työtä tai työllis-

tämistä edistäviä palveluja. 

Hankkeen kokonaiskustannus on 135.240 €, josta Ely-keskukselta haetaan 

50.000 €, työllistämistukeen on merkitty 33.600 €, työpajojen tulopuo-

lelle 11.000 € ja kunnan osuus on arvioitu 40.640 euroksi. 

 

Hanketukihakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus(vts): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

- - - - - 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 118 § KOIRALADUN NIMEÄMINEN TOISTAISEKSI 

 

Koiranomistajien pyynnöstä lautakunta nimesi 11.12.2012 ns. lämpöladun 

Jyppyrän päällä koiraladuksi (kiertävä 3,3 km). 

Ladun kiertosuunnaksi määrättiin kaikille hiihtäjille vastapäivään. 

Ladulle pääsee Paljaselän tieltä, jossa P-alue. 

Lisäksi koiralatuina voi käyttää Ounasjärvellä sijaitsevia latureittejä 

tasaisuuden ja hyvän näkyväisyyden vuoksi. 

Koiraladuilla koirat on pidettävä kytkettyinä ja lämpöladulla on ehdot-

tomasti noudatettava kiertosuuntaa kaikkien hiihtäjien. Latu on tarkoi-

tettu vain koirien kanssa hiihtämiseen, ei kävellen ulkoiluttamiseen. 

Päätös hyväksyttiin koeluontoisesti toukokuulle 2013 asti. Käyttökoke-

musten perusteella päätetään jatkosta. 

 

Ehdotus (vts): 

Käyttökokemusten perusteella päätetään nimetä ns. lämpölatu Jyppyrän 

päällä koiraladuksi toistaiseksi. Lisäksi koiralatuina voi käyttää Ou-

nasjärvellä sijaitsevia latureittejä tasaisuuden ja hyvän näkyväisyyden 

vuoksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - -
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 119 § LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET JAKO 

 

Enontekiöläisten liikuntajärjestöjen haettavana on ollut 31.11.2013 men-

nessä liikuntatoimen kohdeavustukset koulutukseen, leireihin, tapahtu-

miin, välineisiin ja liikuntatilavuokriin yht. 487€. Summa on 6.6. 2013 

jakamatta jäänyt osuus liikuntajärjestöjen kohdeavustuksista vuodelle 

2013. 

Määräaikaan mennessä kohdeavustusta hakivat 

Hetan Latu Ry.    578,70 € 

(ohjaaja palkkiot vesijumpasta ja muumi-hiihtotapahtuman) 

Enontekiön Kiekko -94 ry   147,00 € 

(pienimuotoinen välineistö) 

 

Ehdotus (vts): 

Lautakunta jakaa jäljellä olevan 487 € kohdeavustuksen seuraavasti: 

Hetan Latu ry    388,00 € 

Enontekiön Kiekko -94 ry    99,00 € 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - -
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

 Sivistysltk § 120 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

- Huoltajien kirje koskien sivistyslautakunnan v. 2014 talousarvio-

esitystä (Hetan koulukeskuksen luokan 0-2. opetusjärjestelyt) 

- Lehtori Pekka Tjäderhanen sijaiseksi vuorotteluvapaan ajaksi 7.1. – 

4.4.2014 rehtori-sivistystoimenjohtaja valitsi FM Lilja Nyrhisen, 

jolla on muodollinen kelpoisuus tehtävään ja opettajakokemusta. Ha-

kijoita oli 8. Yksi hakemus tuli myöhässä. 

- Lapin Ely-keskus on myöntänyt hanketukea yhteensä 9450 € Enontekiön 

maastopyöräreittien esiselvitys hankkeelle (3 kk). Hankkeen toteu-

tusaika on 1.1.-31.12.2014. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk § 121 LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI (ei julkinen JulkL 621/1999, 

24§ 1 mom. 25 ja 32 kohta) 
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Sivistysltk § 122 LUKION APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN LEHTORI/APULAIS- 

REHTORI PEKKA TJÄDERHANEN VUOROTTELUVAPAAN AJAKSI 

 

Sivistyslautakunta myönsi 14.10.2013 § 105 lehtori/apulaisrehtori Pekka 

Tjäderhanelle vuorotteluvapaan ajalle 5.1. – 4.4.2014 ja 8.8.2014 – 

10.4.2015. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja valitsi hallintosäännön 33 § mukaan haki-

joiden joukosta FM Lilja Nyrhisen hoitamaan matemaattisten aineiden ope-

tuksen ajalle 5.1. – 4.4.2014. 

 

Hallintosäännön 54 § mukaan sivistyslautakunta tekee koulunjohtajien ni-

meämiseen liittyvät päätökset. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on tiedustellut sähköpostilla lukiossa 

opettavilta opettajilta kiinnostusta ottaa apulaisrehtorin tehtävät vas-

taan. Yhtään vastausta ei tullut. Keskustelujen jälkeen lehtori Ilkka 

Alatalo ilmoitti ottavansa tarvittaessa tehtävät hoitaakseen.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta nimeää lehtori Ilkka Alatalon lukion apulaisrehtorik-

si lehtori Pekka Tjäderhanen vuorotteluvapaan ajaksi (5.1. – 4.4.2014, 

8.8.2014 – 10.4.2015).  

 

Korvaus on voimassa olevan sopimuksen mukaisesti mikäli Ilkka Alatalo 

hoitaa vastaavat lukion apulaisrehtorin tehtävät kuin Pekka Tjäderhane-

kin. Muussa tapauksessa korvauksesta neuvotellaan erikseen. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta nimesi lehtori Ilkka Alatalon lukion apulaisrehtorik-

si lehtori, apulaisrehtori Pekka Tjäderhanen vuorotteluvapaan ajaksi 

(5.1. – 4.4.2014, 8.8.2014 – 10.4.2015).  

 

Korvaus on voimassa olevan sopimuksen mukaisesti mikäli Ilkka Alatalo 

hoitaa vastaavat lukion apulaisrehtorin tehtävät kuin Pekka Tjäderhane-

kin. Muussa tapauksessa korvauksesta neuvotellaan erikseen. 

 

- - - - - 
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Sivistysltk 123 §  PYSYVÄ VIRKAMATKAMÄÄRÄYS  

 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitti rehtori-sivistystoimenjohtajalle, että 

sivistyslautakunta tekisi päätöksen rehtori-sivistystoimenjohtajalle an-

nettavasta pysyvästä virkamatkaoikeudesta Lapin läänin, Kiirunan, Stor-

fjordin ja Kautokeinon osalta. Tähän asti matkamääräys on pitänyt hal-

lintosäännön mukaan hakea joka kerta erikseen kunnanjohtajalta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää rehtori-sivistystoimenjohtajalle pysyvän vir-

kamatkamääräyksen niiden virkamatkojen osalta, jotka suuntautuvat Lapin 

läänin eri kuntiin, Storfjordiin, Kiirunaan tai Kautokeinoon. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

- - - - - 
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   Enontekiöllä ___/___ 2013 

Sivistysltk 124 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

  

Sirpa-Liisa Korva toivoi, että jatkossa hänelle laitetaan esityslista 

myös paperiversiona. Saila Kuukasjärvi toivoi, että hänelle laitetaan 

liitteet, ei itse esityslistaa, myös paperisina. 

 

Saila Kuukasjärvi totesi, että hän ei ole edelleenkään saanut kyläyhdis-

tyksen käyttöön Kilpisjärven monitoimitalon avainta. Jo viime keväänä on 

ilmoitettu, että avain tulee antaa tiloja käyttävän ryhmän vastuuhenki-

lölle kuten Hetan koulukeskuksenkin ja liikuntahallin osalta tehdään. 

 

- - - - - 
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Sivistysltk 125 § UNTO KULTIMAN ALOITE 

 

Kunnanvaltuuston ja sivistyslautakunnan jäsen Unto Kultima on tehnyt 

kunnanvaltuustossa 25.11.2013 suullisen aloitteen, että lautakuntien 

aloittamisaikoja tulisi tarkastella siten, että ne pääsääntöisesti al-

kaisivat myöhemmin. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta keskustelee toimielimensä kokouksen aloittamisajasta. 

 

Päätös: 

Pitkän keskustelun jälkeen sivistyslautakunta totesi, että kokousaika 

tulee jatkossakin olemaan ensisijaisesti klo 14, mutta tilanteen vaati-

essa ja kun jäsenille sopii, voidaan käyttää muutakin alkamisajankohtaa.  

Jäsenistä aina osalle tulee pitkä ajomatka kokouksen päälle, joten kovin 

myöhäinen aloittamisajankohta on vaikea käytännössä. 

 

- - - - - 
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Sivistysltk § 126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17. 
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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 114, 117, 120, 121, 124 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 126, 115, 116, 118, 119, 

122, 123 

 

 

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 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 126, 115, 116, 118, 119, 

122, 123 

 

 

 

 

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

