
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ke 7.9.2016 klo 14 – 18.15 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Anni Kuusela  vj 

  Olli Lehto  vj 

 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo  khall edustaja 

Sari Keskitalo  khall pj 

Heikki Järvistö  vapaa-aikatoimensihteeri 

Sari Lehtinen  vs. varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo  vastaaava emäntä 

Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimen-

johtaja 

Heli Aikio Kielipesäohjaaja, saame-

laiskäräjät, §86 

   

   

   

 

Asiat  86 § - 104 § 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Anni Kuusela  Olli Lehto 

  

Pöytäkirja on Enontekiöllä 16.9.2016 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

ASIALISTA: 

 

86 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

87 § VALTUUSTOALOITE/HETAN KIRJASTO/KIRJASTOAUTON TYÖNTEKIJÄN VIRKA/OUTI 

KURKELA  

88 § KUNTALAISALOITE, ANNIKKI PAAJANEN/TAIDEPUISTO ENONTEKIÖLLE 

89 § KUNTALAISALOITE/UUSI KIRJASTO/ERKKI HEIKURAINEN 

90 § VALTUUSTOALOITE YHTEISPOHJOISMAISEN KIRJASTOAUTON ”KOTIPAIKAN” 

MUUTTAMISESTA ENONTEKIÖLLE/ULLA-MAIJA SYVÄJÄRVI 

91 § ARVIOINTIKERTOMUS 2015 

92 § OPPILASKULJETUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ka-Ki) 

93 § CÁFE PULMUSEN KAHVILATYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSPAIKKA 

94 § SAANAN LAPSET RY:N HAKEMUS 

95 § TALOUSARVIO 2017 

96 § HANKETYÖNTEKIJÄN VALINTA/Kielikylpytarpeen koordinointi 

97 § RUOKAPALVELUTYÖTEKIJÄN SIJAISEN VALINTA KESKUSKEITTIÖLLE,   

ENSISIJAINEN SIJOITUSPAIKKA KILPISJÄRVEN KOULU 

98 § HANKETILANNE 2016 – 2017 JA UUSIEN HANKKEIDEN KUSTANNUSPAIKKOJEN 

HYVÄKSYNTÄ 

99 § OIKAISUPYYNTÖ/PIGGA KESKITALO (EI-JULKINEN,LAKI 

VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA § 24, kohta 25) 

100 § OIKAISUPYYNTÖ/PIGGA KESKITALO; SAAMENKIELISEN PÄIVÄHOIDON 

PERUSTAMINEN PELTOVUOMAAN (EI-JULKINEN, LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN 

JULKISUUDESTA § 24, kohta 25) 

101 § ANOMUS HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTAJASTA (EI-JULKINEN,LAKI 

VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA § 24, kohta 25) 

102 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

103 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

104 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 86 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle  

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anni Kuuselan ja Ol-

li Lehdon. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 16.9.2016. 

 

Kokouksen aluksi saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnasta kertoi 

saamelaiskäräjien kielipesäohjaaja Heli Aikio. Hän jakoi jäsenille asi-

asta kertovan esitteen (liite). 

 

Miia Välimaan selvitys siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 

Hanketyöntekijän tehtävään hakeneet henkilöt haastatellaan kokouksen ai-

kana seuraavalla aikataululla: 

15.00 Tuovi Ylitalo 

15.30 Jenni Tapionlinna 

15.45 Elina Sipilä, skype 

16.00 Antti Niiles, skype 

 

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 16.9.2016. 

 

Yhteisöpedagogi Miia Välimaa kertoo EMOK-hankkeesta ja tekemäänsä kehit-

tämistehtävää koulukuraattorin työstä ja tarpeesta erityisesti Enonteki-

öllä. Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi kehittämistehtävä, liite. 

 

Kielipesäohjaaja Heli Aikio kertoo kielipesätoiminnasta ja toteuttamis-

mahdollisuuksista Enontekiöllä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 87 § VALTUUSTOALOITE/HETAN KIRJASTO/KIRJASTOAUTON 

TYÖNTEKIJÄN VIRKA/OUTI KURKELA 

 

Päätös: 

Enontekiön sivistyslautakunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa kir-

jastoautotoimikunnalle. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta toimittaa aloitteen kirjastoautotoimikunnan käsitel-

täväksi. 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on toimitettu käsittelyä varten seuraava valtuus-

toaloite: 

 

”VALTUUSTOALOITE 
 

Hetankirjasto / kirjastoauton työntekijän virka 

 

Esitän Enontekiön valtuustolle seuraavaa / että perustettaisiin yhteinen 

monikielinen kirjastotyöntekijän virka, johon haettaisiin suomen, 

saamen, norjan tai ruotsin kielen taitoista 

osaajaa. Virka perustettaisiin Enontekiön kunnan kirjastolle -ja 

kirjastoautolle. 

 

Kirjastoauton työntekijä Berdita Fellman jää v. 2017 alusta eläkkeelle. 

Anneli Aro on juuri eläköitynyt. Olisi mahdollista saada työntekijä 

Enontekiölle, sellainen, jonka verotulot jäisivät kuntaan. 

Asia on jo hyvin ajankohtainen ja kiireellinen,koska nykyinen 

kirjastovirkailijoitten määrä ei riitä kattamaan sitä työpanosta ja  

kaikkea osaamista, jota kirjasto tarvitsee. 

 

Enontekiöllä 30.3.2016 

 

Outi Kurkela 

kunnanvaltuutettu ( KD )” 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 88 § KUNTALAISALOITE, ANNIKKI PAAJANEN/TAIDEPUISTO 

ENONTEKIÖLLE 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi aloitteen johdosta tähän mennes-

sä tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on toimittanut sivistyslautakunnalle käsittelyä varten 

seuraavan kuntalaisaloitteen: 

 

”Kh 9.5.2016 

 

Khall 116 § Kuntalaisaloite, Annikki Paajanen/ Taidepuisto Enontekiölle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnan 

käsiteltäväksi. 

Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnan tehtäväksi selvittää mm. yh-

teistyötahot taidepuiston toteuttamiseksi, soveltuvan sijoituspaikan, 

revontuliteeman hyödyntämisen suunnittelussa sekä tarvittavan rahoituk-

sen huomioiden ulkopuolisen rahoituksen saamisen esim. hankerahoitus.  

Tavoitteena tulee olla taidepuiston avaaminen Enontekiön juhlavuonna 

2017. 

 

 

Selostus 

Annikki Paajanen on toimittanut kunnanhallitukselle 7.3.2016 seuraavan 

kuntalaisaloitteen: 

 

”Taidepuisto Enontekiölle 

Talvella lumi-/jääveistokset, kesällä tilateokset/-veistokset.  

Lisäksi mahdollisesti valo- ja ääniteoksi tms. Vaihtuvia näyttelyitä, 

vierailevia taiteilijoita. Voisi toimia myös musiikin ja teatterin aree-

nana tarvittaessa. Puiston oheen voisi kehittää erilaisia tapahtumia.  

Taidepuisto toimisi virikkeenä paikallisille ja matkailijoillekin olisi 

jotain tarjottavaa kulttuurin saralla.” 

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Annikki Paajanen” 

 

Taidepuistoon liittyen on pidetty kaksi suunnittelupalaveria. Molempiin 

osallistuivat Laila Nikunlassi, Kirsti Näkkäläjärvi ja Anne Keskitalo-
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Hohti, jälkimmäiseen myös Irene Salonen. Ensimmäiseen kutsuttiin myös 

Jari Rantapelkonen, toiseen Mirja Angeli, mutta he olivat estyneitä.   

 

Molemmissa tapaamisissa pohdittiin vaihtoehtoisia paikkoja taidepuistol-

le. Tarkoituksenmukaisimpina nousivat esiin Luovatuvan alue ja Tunturi-

Lapin luontokeskuksen/hiihtomaan/museon alue, jonne on jo aikaisemmin 

suunniteltu kulttuuripolkua. Todettiin, että taidepuiston osalta on tär-

keää helppo saavutettavuus ja taideteosten suojaamismahdollisuus. Paik-

kaa pohdittiin kävijän ja katsojan – sekä paikallisen että matkailijan 

näkökulmasta. Puistoon halutaan kokemista kaikille aisteille.   

 

Luovatuvan piha-alue ja Luovatieva ovat keskellä kylää ja alue olisi 

toimiva sekä talvella että kesällä. Alue on kunnan omistama. Taiteen li-

säksi alueelle voisi olla tulistelukota, paikallisia minirakennuksia 

(niliaitta) sekä toiminnallista tekemistä, esim. lumenveistoa, lumi-

liukumäkiä ja muita lumirakennelmia. Kesällä järven maisemaa ja ranta-

aluetta voisi hyödyntää puistossa. Monimuotoisen taiteen lisäksi puis-

tosta voisi löytyä mm. paikallisia perinteisiä kasveja tunnistustietoi-

neen.  Talvipolku museolle onnistuisi rantaa pitkin. Museolla voisi olla 

talvella Joulupukin pajakamari ja sisään tunnelmaan pääsisi kurkkimalla 

ikkunoista. 

 

Yhteistyökumppaneiksi tiedusteltiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekun-

taa ja Lapin ammattikorkeakoulua. Lapin yliopistosta taiteiden tiedekun-

nan dekaani Timo Jokela (professori, kuvataidekasvatus) ja opettaja sa-

masta tiedekunnasta vierailivat Hetassa kesäkuussa ja keskustelivat asi-

asta kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen, toimitusjohtaja Jukka Feodoroffin 

ja hallintojohtaja Leni Karisaaren kanssa. Yliopisto tarjoaa syksyllä 

alkaville opiskelijoille kurssin tekemään taidepuistokonseptin sisältäen 

mahdollisen taidepolun. Siinä vaiheessa selvitetään myös paikalliset yh-

teistyökumppanit. Alkusyksystä selviää toteutuuko suunnittelu tällä ta-

voin. Kunta on lupautunut tarjoamaan opiskelijoille majoituksen ja ruo-

kailun.     

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 7.9.2016 7 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 89 § KUNTALAISALOITE/UUSI KIRJASTO/ERKKI HEIKURAINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta toteaa, että Enontekiön kunnan kirjastossa on elokuun 

aikana saatu iso remontti valmiiksi. Remontin yhteydessä kirjastotilat 

järjesteltiin uudelleen ottaen entistä paremmin huomioon asiakkaiden 

tarpeet. Kirjastoon hankittiin myös uusia kalusteita. Kirjastossa ei ole 

todettuja sisätilaongelmia.  

 

Kirjaston sijainti koulukeskuksen ja päiväkodin yhteydessä mahdollistaa 

yhden kirjastotoiminnan päätavoitteen toteutumisen eli lukemisharrastuk-

sen ja lukutaidon lisäämisen. Samalla se kasvattaa lapset ja nuoret kir-

jaston käyttäjiksi. 

 

Kirjaston käyttäjille varattiin uudet parkkipaikat B-rakennuksen edessä 

olevasta paikoitusalueesta. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että sillä ei ole nykyisessä kunnan taloudel-

lisessa tilanteessa tarkoituksenmukaista lähteä esittämään uuden kirjas-

to/monitoimitalon rakentamista. 

 

Selostus: 

Enontekiön kuntaan on tullut seuraava kuntalaisaloite kuntalaiskanavan 

kautta: 

 
  

  

”Uusi kirjasto 

Enontekiö 

Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 17.4.2016 

Aloitteen julkaisupäivämäärä 18.4.2016 

Enontekiön kunta voisi selvittää löytyisikö jostakin rahoi-

tusta uuden kirjaston rakentamiseksi Hettaan. Rakennukseen 

voisi luonollisestikin sisällyttää muitakin tiloja / palve-

luita ( monitoimitalo ). Kirjaston paikaksi sopisi hyvin 

esim. vanhan ala-asteen tontti. Siinä se olisi varsin kes-

keisellä paikalla. Nykyinen kirjasto vaikuttaa olevan mel-

koinen ongelmarakennus jatkuvine remontteineen, eikä kirjas-

ton sisäilmakaan vaikuta kovin hyvältä. Kunnan pääkirjaston 

paikka koulun yhteydessä ei myöskään ole optimaalinen eikä 

ongelmaton asiakkaiden kannalta. 

Vastuuhenkilö Erkki Heikurainen” 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

 Sivistysltk 90 § VALTUUSTOALOITE YHTEISPOHJOISMAISEN KIRJASTOAUTON 

”KOTIPAIKAN” MUUTTAMISESTA ENONTEKIÖLLE/ULLA-MAIJA SYVÄJÄRVI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta toimittaa aloitteen kirjastoautotoimikunnan käsitel-

täväksi. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on toimitettu seuraava valtuustoaloite: 

 

”Kunnanhallitus 

8.6.2016 

§ 157 

Valtuustoaloite yhteispohjoismaisen kirjastoauton ”koti 

paikan” muuttamisesta Enontekiölle/ Ulla-Maija Syväjärvi 

  

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan  

käsiteltäväksi.  

 

Selostus:  

Ulla-Maija Syväjärvi teki seuraavan valtuustoaloitteen:  

”Aloite Yhteispohjoismaisen kirjastoauton ”kotipaikan” muutto Enonteki-

ölle. Ajoreitistön suunnittelussa saavutetaan järkevyyttä ja taloudelli-

suutta. Autossa olisi oltava Saamenkielen taitoinen henki 

lö, Muoniossa on vastavalittu kirjasto- ja kulttuurijohtaja. Voisiko yh-

teistyötä tehdä kirjastotoimessa samaan tapaan kuin terveydenhuollossa?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 7.9.2016 9 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 91 § ARVIOINTIKERTOMUS 2015 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle 

liitteenä olevan tarkastuslautakunnan pyytämän selvityksen.  

 

Selostus: 

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta 31.8.2016 mennessä selvityksen toi-

menpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta ko. lautakunnan 

osalta. Liitteenä tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomus.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 92 § OPPILASKULJETUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ka-Ki) 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy oppilaskuljetustarjouksen välille Kilpisjär-

vi – Vikkuri maanantaisin ja Karesuvanto – Kilpisjärvi perjantaisin ja 

päättää antaa linjan edullisimman tarjouksen tehneelle eli Petterin 

Pirssi ja Pilke- yritykselle. 

 

Selostus: 

Kehitys Oy on tehnyt ostoliikenteen tarjouspyynnön välille Kilpisjärvi – 

Vikkuri (ma)ja Karesuvanto – Kilpisjärvi (pe) lukuvuodeksi 2016 – 2017. 

 

Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kaksi. Asiakirjat oheismateriaali-

na. Tarjoukset avattiin 2.8.2016 koulutoimistossa.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 93 § CÁFE PULMUSEN KAHVILATYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSPAIKKA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (vap.ts): 

Oppisopimukseen valitaan ajalle 19.9.2016-30.6.2017 Ella Näkkäläjärvi. 

 

Perusteluina Ella Näkkäläjärven valinnalle:                           

Hän on nuori alle 29 vuotias ja hänellä on kokin tutkinto kesken.  

Ammattiopisto Lappian Muonion pisteen opettaja Veli-Pekka Kurki on esit-

tänyt Ella Näkkäläjärven kokin tutkinnon loppuun suorittamista oppisopi-

muksella kahvilatyöntekijänä Cáfe Pulmusessa. 

 

Selostus: 

Cáfe Pulmusen kahvilatyöntekijän oppisopimuspaikka on ollut haettavissa 

TE-toimiston sivuilla ja hakuaika päättyi 23.8.2016. 

Ammattiopisto Lappian Muonion pisteen opettaja Veli-Pekka Kurki esitti 

yksilöllisesti ”räätälöityä” oppisopimuspaikkaa Cáfe Pulmuseen. 

Johtoryhmä edellytti oppisopimuspaikan julkista hakumenettelyä kunnan 

henkilöstöohjeen mukaisesti. 

Kemin-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on pyytänyt nopeaa rat-

kaisua oppisopimuksen solmimiseksi. 

Oppisopimuspaikan syntymisen edellytyksenä on palkkatuen saaminen oppi-

sopimukseen valittavalle henkilölle. 

 

Hakuaikaan mennessä saapui 3 hakemusta, Ella Näkkäläjärvi, Mari Näkkälä-

järvi ja Marja-Liisa Valkeapää. 

 

Yhteenveto hakijoista liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 94 § SAANAN LAPSET RY:N HAKEMUS 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (vap.ts): 

Sivistyslautakunta myöntää nuorisojärjestöille tarkoitettua kohdeavus-

tusta 900 € huomioiden Kilpisjärven tilojen tilanteen. 

Avustusta käsitellään nuorisotoimen kohdeavustuksena, koska liikunta-

toimen perusavustus on tarkoitettu liikuntajärjestöille ja nuorisotoimen 

perusavustuksen ehtona on, että 2/3 osaa jäsenistöstä on alla 29 vuoti-

aita.  

 

Selostus: 

Saanan Lapset ry on lähettänyt perusavustushakemuksen Enontekiön kunnal-

le Karesuandon ja Skibotnin urheilu- ja uimahalli reissuille. 

Haettava summa on 900 €. Yhdistys on perustettu 30.6.2016, joten tietty-

jä perusavustukseen kuuluvia asiakirjoja ei ole vielä valmiina. 

Esittelijä on pyytänyt lisäselvityksiä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2016 

Sivistysltk 95 § TALOUSARVIO 2017  

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle 

liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivistystoimen osalta vuodelle 

2017. 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että annettuun raamiin 4.640.000,- ei päästy, 

koska toimintoja on viime vuosina lisätty ja todellisia menoja ei voida 

vähentää ilman selkeitä toimintamuutoksia ja keskityksiä. Viimeksi 4.6 

miljoonan kate on ollut v. 2014. Kate on vaihdellut eri vuosina suuresti 

riippuen tulojen kehityksestä (tulot vaihtelevat vuosien aikana 822.600 

€ – 1.050.441 €). 

 

Sivistystoimen talousarvion todelliset menot: 

 

v. 2014 5.676.882,- . Talousarvioon tuli uutena mm. työpaja, uusia 

ryhmäperhepäiväkoteja ja useita hankkeita kesken vuoden ja 

mm.hanketyöntekijä, erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaaja 50%, Etsivä nuorisotyöntekijä. 

v. 2015 5.754.725,- . Talousarvioon tuli uutena Hiihtomaa ja päiväkoti 

syksystä alkaen. Kilpisjärven koulu paloi. Sm-kielinen päivä-

hoito Peltovuomassa loppui kesken vuoden. 

v. 2016  TA 5.790.080,- 

v. 2017  TA 5.730.040,-. Katteeksi tulee 4.907.440,- eli ylitystä an-

nettuun raamiin 267.440,-. 

 

Mikäli kunnanhallitus ei hyväksy raamin ylittävää talousarviota sivis-

tystoimen osalta ja toimintojen säilyttämistä nykyisellään, sivistyslau-

takunta pyytää yhteiskeskustelua kunnanhallituksen kanssa tavoitteista 

ja vaihtoehdoista, joilla annettuun raamiin (vuosikatteeseen) päästään. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanhallitus on antanut talousarvion ja –suunnitelman laa-

dintaohjeen suunnitelmakaudelle 2017 – 2019.  

 

Sivistysosasto on pitänyt eri kokoonpanoissa useita talousarvion valmis-

telukokouksia, joissa on käyty yksityiskohtaisesti läpi toiminnat, vir-

kamuutokset, mahdolliset eläkkeelle siirtymiset, toimintojen sisältöjen 

muutokset jne. 
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Sivistysltk 96 § HANKETYÖNTEKIJÄN VALINTA/Kielikylpytarpeen koordinointi 

 

Päätös: 

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 5 kpl. Hakijoista neljä kutsuttiin 

haastatteluun. Haastattelut pidettiin kokouksen aikana.  

 

Keskustelujen jälkeen sivistyslautakunta valitsi tehtävään yksimielises-

ti Jenni Tapionlinnan. 

 

Määräaikaisuuden perusteena on hankkeen kesto. 

 

Palkkaus KVTES:in mukaan. 

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee hanketyöntekijän määräaikaiseen tehtävään  

ajalle 8.9. – 31.12.2016 (esitys annetaan kokouksessa, koska hakuaika 

päättyy vasta 6.9.). 

 

Määräaikaisuuden peruste on hankkeen kesto ja siihen käytettävissä oleva 

määräraha. 

 

Palkkaus KVTES:in mukaan. 

 

Selostus: 

Hanketyöntekijän tehtävä on laitettu haettavaksi MOL:in sivuille ajalle 

8.9. – 31.12.2016. Tehtävä on määräaikainen. Määräaikaisuuden perusteena 

on hankkeen kesto ja käytettävissä oleva määräraha.  

 

Hanketyöntekijän tehtävänä on tehdä selvitys kielikylpytoiminnan tar-

peesta, toteuttamismahdollisuuksista sekä suunnitelma kielikylpytoimin-

nan mahdollisesta toteutuksesta Enontekiön kunnan alueella varhaiskasva-

tusyksiköissä, peruskoulujen esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Hanke-

määräraha, 13.300,-, on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Avus-

tussumman lisäksi on kunnalta vaadittu omarahoitusosuus n. 3.500,-. 

 

Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutustaitoja 

ja ajokorttia. 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 5 kpl. Yhteenveto haki-

joista liitteenä. 

 

Hakuaika päättyy 6.9.2016.  
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Sivistysltk 97 § RUOKAPALVELUTYÖTEKIJÄN SIJAISEN VALINTA 

KESKUSKEITTIÖLLE, ENSISIJAINEN SIJOITUSPAIKKA KILPISJÄRVEN KOULU 

 

Päätös: 

 

Keskustelujen jälkeen sivistyslautakunta valitsi tehtävään yksimielises-

ti Raili Velholan ajalle 12.9.2016 – 28.2.2017. 

 

Määräaikaisuuden peruste on virkavapauden kesto. 

 

Palkkaus KVTES:in mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunta valitsee ruokapalvelutyöntekijän sijaisuuteen ajalle 

12.9.2016 – 28.2.2017 keskuskeittiölle, ensisijainen sijoituspaikka Kil-

pisjärven koulu. (Ehdotus annetaan kokouksessa, hakuaika päättyy 

6.9.2016.) 

 

 

Selostus:  

Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toimen sijaisuus 

ajalle 12.9.2016 – 28.2.2017 on laitettu haettavaksi mol:n sivuille ja 

kunnan sivuille ilmoitustaululle. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ca- 

tering-alan tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Vaativan ammatti- 

osaamisen kriteereinä on ruokapalvelun ammattitason erityisosaamisen  

vaativa perustyö, joka edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistami- 

sesta tai yksikön ruokapalvelusta. Hakijalta odotetaan eri ikäryhmien  

ravitsemuksen ja erikoisruokavalioiden osaamista, eduksi katsotaan myös  

sähköisten tilausjärjestelmien tunteminen. Palkkaus määräytyy KVTES:n  

mukaan. 

Hakuaika päättyy 6.9.2016 kello 15.00. Hakuaikana on tullut 4 hakemusta.  

Hakijaluettelo jaetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta.   
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Sivistysltk 98 § HANKETILANNE 2016 – 2017 JA UUSIEN HANKKEIDEN 

KUSTANNUSPAIKKOJEN HYVÄKSYNTÄ 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi lv. 2016 – 2017 jatkuvat aikai-

semmin hyväksytyt hankkeet liitteen mukaisesti (koulupuolella 11, nuori-

sotoimessa 5 ja 1 musiikin aikuiskoulutushanke). Neljälle hankkeelle ei 

saatu rahoitusta. 

Sivistyslautakunta hyväksyy uusille hankkeille kustannuspaikat seuraa-

vasti: 

86 022 037 KalottiKulttuuria tunturilapsille, Lastenkulttuurin saatavuu-
den parantaminen (OKM) 

Avustuksen tarkoituksena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa 

taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä (kärkihankekerho) Teat-

teri- ja saamenharrastetunnit Hetassa ja Karesuvannossa, sekä harras-

tetunnit Kilpisjärvellä. Haettu 26 320 (OR  6580), saatu 20.000,- 

Käytettävä 25. 000,-.  

Käyttöaika lukuvuosi 2016-2017. 

87 022 038 KV Tuntureiden lapset maailmalla (OPH) 
Kansainvälistymisen kehittämishanke (peruskoulun saamenkielisten kan-

sainvälistyminen ja lukiolaisten saamen opiskelijoiden alkuperäiskan-

sayhteyksien verkostoituminen). 

Haettu 30.700,- (josta omarahoitusosuus 6.140,-). Saatu 10.000 €, 

käytettävä 12.500 €. Käynnistettävä viimeistään 31.12.2016, hanke 

päättyy 31.12.2017 

88 022 039 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, 
erityisopetuksen laadun kehittäminen, siihen liittyvään koulunkäyn-

tiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen.  (OKM) 

89 022 040 Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja pe-
rusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. (OPH) Valokuitua tunturikou-

luun Kilpisjärvelle.  Avustusta 6400 €, käytettävä 8000 € (hyväksytyt 

kokonaismenot) 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan alaisuudessa jatkuu lv. 2016 – 2017 ajan seuraavat 

hankkeet (tarkemmat tiedot liitteessä): 

- Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen (OKM) 

- Erityisopetuksen laadun kehittäminen  (OKM) 

- Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen (OKM) 

- Kerhotoiminnan kehittäminen (OPH) 
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- Tunturien ja Jäämeren koulut kohtaavat 2 (OPH) 

- Hetan koulu ja Erälukio – Soma paikka oppia (OPH) 

- Ennaltaehkäisevä monitoimijuus (EMOK 

- KalottiKulttuuria tunturilapsille, Lastenkulttuurin saatavuuden paran-

taminen (OKM) 

- KV Tuntureiden lapset maailmalla (OPH) 

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisope-

tuksen laadun kehittäminen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien 

palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen.  (OKM) 

- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuk-

sessa sekä lukiokoulutuksessa. (OPH) Valokuitua tunturikouluun Kilpis-

järvelle.   

- Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke, Utsjoki  hallinnoi 

 

- Arktista pedagogiikkaa -hanke, 1.3.2016-28.2.2018. Sakk hallinnoi. 

Kunnanhallituksen hyväksymä hanke. 

-Etsivä nuorisotyö (OKM), Muonion kunnan hakema hanke. 

- MOP- (Humak) Monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinointi-

hanke 

- Nuorten työpajahanke Eväitä elämään 2 (Lapin Avi) 

- Liikkuva koulu ”Yhessä ja erikseen”-hanke (Lapin Avi)  

- Nuorten harrastustoiminta (Lapin Avi), harrastekerhot 

- Sykettä työpäivään (Lapin Avi) Kittilä hallinnoi.  

  

Varhaiskasvatuksen kehittämishanke Unna ´manat ovttas – Pienet lapset 

yhdessä (Peltovuoman koulu) saatiin avustusta  5600,-, johon oli lisät-

tävä kunnan omarahoitusosuus 2.400,-. Yhteensä olisi ollut käytettävä  

siis 8000 € . Hankkeella olisi toteutettu Peltovuoman koulurakennuksen 

muuttamista ja sisustamista uudeksi varhaiskasvatus- ja alkuopetuskes-

kukseksi kuten sivistyslautakunnan suunnitelma vuodelta 2015 oli ja mikä 

oli sisällytetty sivistystoimen talousarvioon v. 2016.  Kunnanhallituk-

sen päätöksellä muutosta ei toteutettu suunnitellussa aikataulussa, jo-

ten avustusmääräraha jouduttiin palauttamaan opetus- ja kulttuuriminis-

teriöön. 
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Sivistysltk 99 § OIKAISUPYYNTÖ/PIGGA KESKITALO (EI JULKINEN, 

LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA § 24, kohta 25) 

 

 

 

 

 

 

Sivistysltk 100 §  OIKAISUPYYNTÖ/PIGGA KESKITALO; SAAMENKIELISEN 

PÄIVÄHOIDON PERUSTAMINEN PELTOVUOMAAN 

(EI JULKINEN, 

LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA § 24, kohta 25) 

 

 

 

 

 

Sivistysltk 101 § ANOMUS HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTAJASTA (EI JULKINEN, 

LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA § 24, kohta 25) 
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Sivistysltk 102 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

- Hannu Kultima toi esille vanhempainillassa tulleen asian käytetään-

kö keskuskeittiöllä eineksiä. Seija Keskitalo vastasi, että eines-

ruokia ei ole paljon: lihapullat raakapakasteena, verimakkarat, ka-

lapullat, lätyt ym. ”Kumiperunat” ovat ns. kuorittuja perunoita, 

jotka kypsytetään ja jäähtyessä tulee pinta. Koululla käytössä kuo-

riperunat. Seija lupasi viedä terveiset keittiölle ja aterioita py-

ritään aina parantamaan. Lähiruoista käytettävissä siika, ahven ja 

haukimassa. Marjat ovat kotimaisia. 

- Satu-Marja Eira-Keskitalo toi tiedoksi Torniolaakson neuvoston 

kulttuurilautakunnan terveiset: Rajaleikki-Gränslek- tapahtuma ra-

jalla sillalla järjestetään tietyllä kellonajalla tapahtuma 

26.8.2017 ”Sata päivää sataan”. Annetaan tiedoksi Enontekiön juhla-

vuoden toimikunnalle. 
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Sivistysltk 103 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- Revontuli-Opiston pöytäkirja 6.6.2016 

 

- Voimassa olevan oppilaskuljetussopimuksen muutos/Eila Keskitalo 

(viranhaltijapäätös rehtori-sivistystoimenjohtaja), kyläajon kohde 

Peltovuomassa aamukuljetuksen osalta muuttuu lukuvuodeksi 2016 – 

2017. 

 

- Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.7.2016 § 170 Koha Suomi 

Oy:n osakkeiden ostamisen (uusi Koha-kirjastojärjestelmä). 

 

- Kunnanhallituksen päätös valtuustoaloitteeseen ”Peltovuoman ylä-

luokkien siirron lopettamisesta/Tuomas Keskitalo”: kunnanhallitus 

päätti todeta kokouksessaan 4.7.2016 § 168, että valtuusto on 

14.12.2015 talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä hyväksynyt Pel-

tovuoman 3. -6.-luokkalaisten opetuksen keskittämisen Hetan koulu-

keskukseen 1.8.2016 toistaiseksi. Kunnanhallitus on 18.1.2016 to-

dennut päätöksen lailliseksi ja pannut sen täytäntöön. Kunnanhalli-

tus toimii kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti eikä muuta kunnan-

valtuuston päätöstä. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että Pelto-

vuoman 3. -6.-luokkalaisten siirto Hetan koulukeskukseen on valmis-

telut ja kaikki käytännön järjestelyt on tehty. 

 

- Kunnanhallituksen päätös valtuustoaloitteeseen ”Peltovuoman päivä-

hoidon siirtäminen koulun tiloihin on lopetettava/Tuomas Keskita-

lo”: kunnanhallitus päätti todeta kokouksessaan 4.7.2016 § 169, et-

tä valtuusto on 14.12.2015 talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä 

hyväksynyt Peltovuoman suomenkielisen päivähoidon siirtämisen kou-

lun tiloihin 1.8.2016. Kunnanhallitus on 18.1.2016 todennut päätök-

sen lailliseksi ja pannut sen täytäntöön. Kunnanhallitus toteaa, 

että koulukiinteistöön tehdään kesän aikana vesikatteen pikapaikka-

us ja vuotopaikkaukset käyttötalouden määrärahan puitteissa. Kun-

nanhallitus toteaa, että päivähoitoa ei voida toistaiseksi siirtää 

koulun tiloihin, koska koulurakennuksessa ei ole vielä tehty päivä-

hoidon siirron edellyttämiä korjaustöitä. 

 

- Revontuli-Opiston edustajien (Pasi Tanninen, Anu Uimaniemi, Sisko 

Keskitalo, Heikki Järvistö, Anne Keskitalo-Hohti, Laila Nikunlassi) 

kanssa keskusteltiin 25.8.2016 kansalaisopistotoiminnan tulevaisuu-

desta, virkajärjestelyistä ja opiston toiminnan kehittämisestä 

Enontekiön alueella 
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- Palojoensuun Kyläyhdistys ry on hakenut avustusta kylän yhteiseen 

liikuntatoimen tukemiseen/jouluruokailun järjestämiseen 1000 €. Pa-

lojensuussa 18.6.2016 pj. Maija Mäkitalo ja sihteeri Kirsti Enojär-

vi. Esittelijä on pyytänyt lisäselvitystä liikunnan tukemiseen. 

 

- Saamenkieliseen oppimateriaalityöhön sijoitetaan opettajan työaikaa 

syyslukukauden ajan 6 h/vko uusien opetussuunnitelmien vuoksi. Saa-

menkielistä oppimateriaalia on edelleen vaikea saada ja opettajat 

joutuvat tekemään asian eteen huomattavasti töitä. Suomenkieliset 

oppimateriaalit ovat valmiiksi olemassa. Asiasta keskusteltu kun-

nanjohtajan kanssa. 

 

- Koulukeskukseen otettu 1,5 kuukaudeksi resurssiopettaja akuutin ti-

lanteen vuoksi. Asiasta keskusteltu kunnanjohtajan kanssa. 
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Sivistysltk 104 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 

 

Seuraava kokous on to 13.10.2016 klo 14. 
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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 87, 88, 89, 90, 91, 95, 102, 103 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  86, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 104 

 

 

 

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 86, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 104 

 

 

 

 

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: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät: 99, 100,    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. 
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