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Kokousaika 17.1.2012 Lähtö kunnantalolta klo 9.00 
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Kokouspaikka Kilpisjärven koulu 
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Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja 

   

   

   

 

 

Asiat  1 § - 21 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Seppo Alatörmänen  Laila Palkinen  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat Jyri Hautamäki  Karri Angeli 

   

 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 27.1.2012 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

   

Sivistysltk 1 § 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.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 0.0.2012. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jyri Hautamäen ja 

Karri Angelin. 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäpykäläksi hy-

väksyttiin esitys kunnanhallitukselle Leppäjärven ryhmäperhepäiväkodin 

toisen perhepäivähoitajan palkkaamiseksi.  

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 27.1.2012. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 2 § KANTELU OIKEUSKANSLERILLE, TIMO TUOMINEN 

(2.käsittely) 

  

Sivistysltk 142§ KANTELU OIKEUSKANSLERILLE, TIMO TUOMINEN 

24.11.2011 

 

 

Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja Timo Tuominen on toimittanut sivis-

tystoimeen 21.11.11 sähköpostitse oikeuskanslerille osoitetun kantelun 

(liite 5)koskien koulun entisten, nykyisten ja tulevien oppilaiden sub-

jektiivista oikeutta riittävään erityisopetukseen ja erityiseen tukeen 

sekä Enontekiön kunnan peruskoulun oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun 

puuttumista kuntamme koululaitoksessa. 

 

Kantelu on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

Enontekiön kunnan kehittämispäällikkö yhteistyössä rehtori-

koulutoimenjohtajan kanssa on laatinut kanteluun vastineen (liite 6). 

 

Ehdotus (rehtori-ktj.): 

Merkitään tiedoksi Tuomisen toimittama kantelu. Mikäli kantelu etenee 

oikeuskanslerin käsittelyyn tai eri medioille, toimittaa lautakunta vä-

littömästi liitteen 6 mukaisen asiakirjan vastineenaan Tuomisen kante-

luun. Asiakirja esitetään myös annettavaksi tiedoksi Timo Tuomiselle 

lautakunnan 24.11.11. kokouksen jälkeen. 

 

Vastineessa esitettyihin perusteisiin viitaten, sivistyslautakunta anoo 

kunnanhallitukselta täyttölupaa luokanopettajan toimen täyttämiseen 

ajalle 1.8.12-31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteeksi merkitään oppilas-

määrän mahdollinen muuttuminen lukuvuonna 2013-2014.  

 

Hakukuulutukseen kirjattavat kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.  

Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan luokanopettajan määräaikaiseen 

virkaan Kilpisjärven koululle ja virka saadaan täytettyä, velvoittaa si-

vistyslautakunta apulaisjohtaja Tuomisen suunnittelemaan Kilpisjärven 

koulun lukujärjestykset niin, että ylitunteja ei koulun opettajille muo-

dostu. 

 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

 

 

Käsittely: 

Sivistyslautakunta tutustui saapuneeseen kanteluun, tähän laadittuun 

vastineeseen ja vastineen liitteenä olevaan opettajakohtaiseen ylityö-

laskelmaan. Todettiin, että apulaisjohtaja Tuominen on toimittanut osal-

le sivistyslautakunnan jäsenistä kantelun suoraan sähköpostin välityk-

sellä. Kaikille kantelua ei kuitenkaan ole toimitettu. 

 

Sivistyslautakunta keskusteli asiasta. Huomiota kiinnitettiin mm. tuen 

tarpeessa olevien lasten määrään sekä kantelussa esitettyihin väittämiin 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

oppilaskohtaisista lääkärinlausunnoista sekä viranhaltijalausunnoista. 

Todettiin, että Kilpisjärven koululla ei ole tehostettua tai erityistä 

tukea tarvitsevia oppilaita ja, että väitteet viranhaltijalausunnoista 

ovat täysin perusteettomia. Huomiota kiinnitettiin myös opetustuntien 

riittävyyteen, mikäli koululle palkataan viides opettaja.  

 

Sivistyslautakunta kiinnitti erityistä huomiota Kilpisjärven koulun 

opettajien korkeisiin tuntimääriin ja pohti tämän vaikuttavuutta erityi-

sesti työssä jaksamiseen sekä oppilaiden subjektiiviseen oikeuteen saada 

opetuksessaan riittävää yleistä tukea. Rehtori-ktj saattoi sivistyslau-

takunnalle tiedoksi, että apulaisjohtaja Tuominen on toimittanut sivis-

tyslautakunnan pyytämät lisäselvitykset opettajakohtaisista opetustunti-

määristä.  

 

Rehtori-ktj teki täydentävän esityksen, jonka mukaan sivistyslautakunta 

anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa luokanopettajan toimen täyttämiseen 

ajalle 1.8.2012-31.7.2013 kuultuaan ensin asiassa koulun opetushenkilö-

kuntaa. 

 

  

Päätös: 

Sivistyslautakunta päätti julkaista liitteen 6 vastineenaan välittömäs-

ti, mikäli kantelu etenee oikeuskanslerille tai eri medioille. Asiakirja 

päätettiin antaa tiedoksi Tuomiselle heti lautakunnan kokouksen jälkeen. 

 

Vastineessa esitettyihin perusteisiin viitaten, sivistyslautakunta anoo 

kunnanhallitukselta täyttölupaa luokanopettajan toimen täyttämiseen 

ajalle 1.8.12-31.7.2013, mikäli tälle on olemassa yhä edellytykset to-

teutettavan opetushenkilökunnan kuulemisen jälkeen. Määräaikaisuuden pe-

rusteeksi merkitään oppilasmäärän mahdollinen muuttuminen lukuvuonna 

2013-2014.  

 

Mikäli kunnanhallitukselta anotaan ja se myöntää täyttöluvan luokanopet-

tajan määräaikaiseen virkaan Kilpisjärven koululle ja virka saadaan täy-

tettyä, velvoittaa sivistyslautakunta apulaisjohtaja Tuomisen suunnitte-

lemaan Kilpisjärven koulun lukujärjestykset niin, että ylitunteja ei 

koulun opettajille muodostu. Mikäli täyttölupaa haetaan ja kunnanhalli-

tus sen myöntää, hakukuulutukseen kirjattavat kelpoisuusehdot määräyty-

vät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 

986/1998 mukaan.  

 

 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

17.1.2012 sivistysltk 3 §  

 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.11.2011, että se suorittaa 

koulun opetushenkilökunnan kuulemisen. Kuuleminen tehdään Kilpisjärven 

koululla ennen sivistyslautakunnan kokouksen alkua. 

 

Oikeuskanslerinvirastoon on mennyt Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja 

Timo Tuomisen sekä Kilpisjärven koulun opettajakunnan ja vanhempien 

edustajien 20.11.2011 päivätty kantelu.  

 

Oikeuskanslerinvirasto pyytää 23.12.2011 kuntaan saapuneella kirjeellä 

kunnanhallitusta hankkimaan sivistyslautakunnalta kantelun tutkimiseksi 

tarpeellisen selvityksen ja antamaan lausuntonsa asiasta. Selvitys ja 

lausunto tulee toimittaa oikeuskanslerinvirastolle viimeistään 

20.1.2012. 

 

Em.kirjeen jälkeen kuntaan on tullut tieto, että Timo Tuominen on peru-

nut oikeuskanslerinvirastoon tekemänsä kantelun. Vanhempi oikeuskansle-

rinsihteeri Outi Kauppila vahvisti perumisen, mutta ilmoitti puhelimessa 

10.1.2012 rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkiselle, että perumi-

sesta huolimatta oikeuskanslerin kanta oli, että kanteluun on annettava 

heidän pyytämänsä selvitykset. Rehtori-sivistystoimenjohtajan pyynnöstä 

oikeuskanslerin sihteeri Outi Kauppila antoi selvityksen antamiselle li-

säaikaa 29.2.2012 asti. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi oikeuskanslerinviraston kirje. Rehtori-

sivistystoimenjohtaja valmistelee selvityksen sivistyslautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle. 

 

Sivistyslautakunta kuulee Kilpisjärven koulun opetushenkilökuntaa asian 

johdosta ennen kokouksen alkua. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi oikeuskanslerinviraston kirje. 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja valmistelee selvityksen sivistyslautakun-

nalle ja kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee olla oikeuskanslerinvi-

rastossa 29.2.2012 mennessä. 

 

Sivistyslautakunta kuuli koulun opetushenkilöstöä yksitellen asian joh-

dosta. Kuultavina olivat koulun apulaisjohtaja Timo Tuominen, luokan-

opettaja-aineenopettaja Sinikka Labba, luokanopettaja-aineenopettaja 

Sirpa Keskitalo, aineenopettaja Eija Aikio ja sivutoiminen tuntiopettaja 

Eeva-Sisko Tornensis. Ennen kokouksen alkua sivistyslautakunta kuuli 

henkilökuntaa myös yhteisessä keskustelutilaisuudessa. 

 

Kuulemisten ja keskustelujen perusteella sivistyslautakunta päätti anoa 

kunnanhallitukselta lupaa täyttää Kilpisjärven koululle määräaikainen 

kouluavustajan toimi jäljellä olevan kevätlukukauden ajaksi.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistyslautakunta päätti, että Kilpisjärven koululle lisätään erityis-

opettajan säännöllistä työaikaa jo kevään 2012 aikana.  

 

Rehtori-sivistystoimenjohtajan työaikaa ja käyntejä lisätään sivukou-

luille. Kevään aikana selvitetään tarvitaanko Kilpisjärvelle lisävirka 

opetustuntien jakamiseksi. 

 

Kilpisjärven koulun henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus säännölli-

seen työohjaukseen. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 3 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA 

VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISILLE 

TEHTÄVÄ/TULOSYKSIKÖILLE VUODELLE 2012 

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2011 § 61 sivistystoi-

men alaiset määrärahat vuodelle 2012 seuraavasti: 

 

Toimintakulut 4.721.180 € (v. 2011 4.542.760 €), toimintatuotot 626.230 

€ (v. 2011 710.950 €). 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa v. 2012 talousarvion käyttösuunni-

telmaksi liitteessä esitetyn sivistystoimen talousarvion (liite 

1).Lisäksi se päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 

 

Tulosyksikkö 

 

Vastuuviranhaltija / 

Laskujen hyväksyjä 

Varahenkilö 

Koulutoimen 

hallinto 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

sivistystoimen toi-

mistosihteeri 

Hetan peruskoulu rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

apulaisjohtaja 

Karesuvannon  

koulu 

apulaisjohtaja 

 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Kilpisjärven 

koulu 

apulaisjohtaja rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Peltovuoman koulu apulaisjohtaja rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Perusopet. laadun 

kehittäminen  

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

 

sivistystoimen toi-

mistosihteeri 

 

Kerhotoiminnan 

kehittäminen -

hanke 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

 

sivistystoimen toi-

mistosihteeri 

 

 

Perusopetuksen 

vieraiden kielten 

opetuksen kehit-

täminen -hanke 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

 

 

sivistystoimen toi-

mistosihteeri 

 

 

Oppimisympäristö-

jen kehittäminen 

-hanke 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

 

apulaisrehtori 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Lukio 

 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

apulaisrehtori 

Toisen asteen 

verkkokoulu –

hanke 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

apulaisrehtori 

Ammattioppilai-

tokset 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

apulaisrehtori 

Kansalaisopisto rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

sivistystoimen toi-

mistosihteeri 

Keskuskeittiö vastaava emäntä emäntä 

Siivouspalvelu- 

yksikkö 

vastaava emäntä emäntä 

Ruuankuljetusauto vastaava emäntä emäntä 

Erityis- ja var-

haiskasvatus 

varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

Perhepäivähoito varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Miessi varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Peltovuoma  varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Saana varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Touhula varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Vilpertti varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Leppäjärven ryh-

mis 

varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Esikoululaisten 

iltapäivätoim. 

varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Saamenkielinen 

päivähoito 

varhaiskasva-

tusohjaaja 

rehtori-

sivistystoimenjohta-

ja 

Kirjastotoimi kirjastonhoita-

ja-

kulttuuritoimen 

vapaa-aikatoimen 

sihteeri 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

hoitaja 

Kirjastoauto kirjastonhoita-

ja-

kulttuuritoimen 

hoitaja 

vapaa-aikatoimen 

sihteeri 

Wanhan ajan ompe-

luseurat -hanke 

kirjastonhoita-

ja-

kulttuuritoimen 

hoitaja 

vapaa-aikatoimen 

sihteeri 

Kulttuuripalvelut kirjastonhoita-

ja-

kulttuuritoimen 

hoitaja 

vapaa-aikatoimen 

sihteeri 

Nuorisotyö vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

NUKU -projekti vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Northern Lights -

nuorisovaihto 

vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Nuorisoneuvosto vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Elokuvatoiminta vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

atk-vastaava 

Etsivä nuorisotyö vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Nuorten työpaja vapaa-

aikatoimen sih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Liikuntatyö vapaa-

aikatoimensih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Liikunta- 

tapahtumat 

vapaa-

aikatoimensih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Liikunnan  

kehittämisraha 

vapaa-

aikatoimensih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

KKI -toiminta vapaa-

aikatoimensih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Terveet tavat vapaa-

aikatoimensih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Raittiustyö vapaa-

aikatoimensih-

teeri 

kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimen hoi-

taja 

Sivistystoimen 

auto 

rehtori-

sivistystoimen-

johtaja 

sivistystoimen toi-

mistosihteeri 

   

 
Sivistyslautakunta päättää, että rehtori-sivistystoimenjohtajalla tai 

hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan vapaa-aikatoimensihteerillä 

on oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia tulosyksiköitä koskevia laskuja 

vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN LAATIMINEN HETAN KOULUKESKUKSESSA 

 

Lukion apulaisrehtori on sivistyslautakunnan päätöksen 15.2.2011 § 16 

mukaisesti laatinut koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lv. 2011 - 

2012.  

 

Työnjako on koulukeskuksen toimivuuden kannalta ollut hyvä, koska rehto-

ri-sivistystoimenjohtaja ei voi työnkuvan laajuuden perusteella olla 

täysipäiväisesti koulukeskuksessa, vaan työaika tulee jakaa kaikkien 

virkaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Erilliskorvauksen maksaminen 

työjärjestyksen tekemisestä on kunnissa yhä yleistyvä käytäntö etenkin 

silloin, kun virkoja on yhdistelty kuten Enontekiöllä. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut asiasta Enontekiön lukion 

apulaisrehtori Pekka Tjäderhanen kanssa 10.1.2012. Hän on valmis edel-

leen laatimaan koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lukuvuodelle 

2012 – 2013 ja lukuvuodelle 2013 – 2014 mikäli korvausta käsittelevä py-

kälä hyväksytään esitetyssä muodossa.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Lautakunta hyväksyy Enontekiön lukion apulaisrehtorin lv. 2012 – 2013 ja 

lv.2013 - 2014 työjärjestyksen laatijaksi.   

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 5 § KORVAUS TYÖJÄRJESTYKSEN LAATIMISESTA HETAN 

KOULUKESKUKSESSA LUKUVUODELLE 2012 – 2013 JA LUKUVUODELLE 2013 - 2014 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan harkintavaltaa edellyttävissä 

tapauksissa viranhaltijan palkkauksesta vastaa kunnanhallitus. Opetta-

jien virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle voidaan määrätä 

hänen tavanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja vastuita, mikä 

osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen ja sitä kautta tehtäväkohtai-

sen palkan määrään. Esimerkkinä mainitaan vastuu vaativasta tehtäväkoko-

naisuudesta, jota muilla samaan hinnoittelutunnukseen kuuluvilla ei ole. 

Lukujärjestyksen laadintaa koko Hetan koulukeskukselle lukuvuodeksi 2012 

– 2013 JA 2013 - 2014 voidaan pitää yhtenä tällaisena tehtävänä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön lukion 

apulaisrehtorille maksetaan 4 vuosiviikkotunnin huojennusta vastaavana 

tehtäväkohtaisena palkanosana korvaus Hetan koulukeskuksen työjärjestyk-

sen laadinnasta lukuvuodelle 2012 – 2013 ja lukuvuodelle 2013 – 2014. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja, Hetan perusopetuksen apulaisjohtaja ja 

lukion apulaisrehtori kartoittavat virkojen, tuntien ja kurssitarjonnan 

kokonaistilanteen keväisin neljännen jakson loppuun mennessä. Oppilaiden 

valinnaiset kurssit tulee olla selvillä maaliskuun puoliväliin mennessä. 

Mikäli rehtori-sivistystoimenjohtaja tai sivistyslautakunta tekee myö-

hemmin edellä mainittuihin sovittuihin asioihin muutoksia, jotka vaikut-

tavat lukujärjestyksiin, apulaisrehtorilla on oikeus laskuttaa lukujär-

jestysten muutoksiin käytetty aika. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 6 § SELVITYSPYYNTÖ/ELLI-MARJA KULTIMA 

 

Sivistyslautakunnalle on saapunut liitteenä oleva kirje (liite 2). 

 

Enontekiön kunta on tehnyt liikennöitsijä Elli-Marja Kultiman kanssa os-

toliikennesopimuksen ajalle 15.8.2011 – 2.6.2012 (liite 3). 

 

Sopimuksen mukaan (kohta 4)koulun tulee ilmoittaa liikennöitsijälle kul-

jetusten tilapäisestä peruuttamisesta tai muuttamisesta vähintään edel-

lisenä koulupäivänä klo 16.00 mennessä. Jos kuljetettavan oppilaan osal-

ta tiedetään etukäteen pitempiaikaisia poissaoloja, on koulun ilmoitet-

tava liikennöitsijälle heti tiedon saatuaan. Tällöin aikatauluja voidaan 

muuttaa niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista muiden kuljetusoppi-

laiden kouluun saapumisen kannalta. Jos muutos tai jonkun oppilaan pois-

saolo on tilapäinen, ei aikataulumuutoksia muiden osalta tarvitse tämän 

vuoksi tehdä.  

 

Kuljetusoppilaan sairastuttua äkillisesti liikennöitsijä veloittaa reit-

tiä koskevan kuljetusmaksun palvelun osalta siinä tapauksessa, että 

reitti ajetaan muiden oppilaiden kuljetuksen vuoksi. Silloin, kun reitti 

jää kokonaan ajamatta kuljetusoppilaan/-oppilaiden puuttumisen vuoksi, 

liikennöitsijä ei peri veloitusta reitistä (kohta 5).  

 

Liikennöitsijä on oikeutettu perimään kuljetusta vastaavan korvauksen 

reitiltä silloin, kun ilmoitusta ei ole tehty edellisenä päivänä (kohta 

5).  

 

Ostoliikennesopimukset tehdään liikennöitsijöiden kanssa sen perusteel-

la, että on todettu olevan säännöllisesti koulukuljetuksia tarvitsevia 

ja niihin oikeuttavia oppilaita. Sopimus perustuu todettuun jatkuvaan 

tarpeeseen, ja sopimuksen perusteella liikennöitsijällä on oikeus olet-

taa kuljetustarpeille tietty säännöllisyys sopimuksen mukaisesti. 

 

Poikkeukset kuljetustarpeista tulisi olla, kuten sopimuksessa on mainit-

tu, tilapäisiä. Silloinkin niistä on pystyttävä ilmoittamaan liikennöit-

sijälle edellisenä päivänä kello 16 mennessä. Mikäli näin ei tapahdu, on 

liikennöitsijä oikeutettu laskuttamaan ajosta.   

 

Koulukuljetuksissa voi kulkea mukana muitakin silloin, kun siihen mahtuu 

ja se ei aiheuta sopimushinnan korotusta. 

 

Vanhempien työmatkat ovat heidän oma asiansa. Jos he haluavat kuljettaa 

lapsensa mukanaan, se ei voi olla sopimuksen mukainen tilapäinen syy pe-

rua oppilaskuljetukset usein. Jatkuvat peruutukset eivät ole sopimuksen 

mukaisia.  

 

Koulu ei voi omilla ohjeillaan ohittaa kunnan ja liikennöitsijän välillä 

tehtyä sopimusta ja näin heikentää liikennöitsijän asemaa.  
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta ilmoittaa Kilpisjärven koululle, että peruutukset on 

tehtävä sopimuksen mukaisesti edellisenä päivänä klo 16 mennessä. Muussa 

tapauksessa liikennöitsijä voi laskuttaa ajon sopimuksen mukaisesti. 

 

Koulun ei tule antaa omia ohjeita kuljetettavien oppilaiden kotiin, kos-

ka koulukuljetukset on järjestetty todetun tarpeen mukaan ja ne ovat 

säännöllisiä. Poikkeusten tulee olla tilapäisiä kuten sopimuksessa mai-

nitaan. 

 

Koululle annetaan tiedoksi, että koulukuljetuksissa voi kulkea mukana 

muitakin mikäli niihin mahtuu ja ne eivät aiheuta lisäkuluja. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta ilmoittaa Kilpisjärven koululle, että peruutukset on 

tehtävä sopimuksen mukaisesti edellisenä päivänä klo 16 mennessä. Muussa 

tapauksessa liikennöitsijä voi laskuttaa ajon sopimuksen mukaisesti. 

 

Koulun ei tule antaa omia ohjeita kuljetettavien oppilaiden kotiin, kos-

ka koulukuljetukset on järjestetty todetun tarpeen mukaan ja ne ovat 

säännöllisiä. Poikkeusten tulee olla tilapäisiä kuten sopimuksessa mai-

nitaan. 

 

Sivistyslautakunta edellyttää, että säännölliset oppilaskuljetukset hoi-

detaan aikataulun mukaisesti kuten sopimuksessa todetaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 7 § LIIKUNNANOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ AJALLE 1.2.-

31.12.2012 

  

Liikunnanohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut haettavana työvoimahal-

linnon www-sivulla sekä Enontekiön Sanomissa. Kunnanhallitus on antanut 

määräaikaiselle tehtävälle täyttöluvan.  

 

Hakukuulutus liitteenä (Liite 5). 

 

Hakuaika päättyy 13.1.2012 klo 15. 

 

Yhteenveto hakijoista toimitetaan ennen kokousta. 

 

Ehdotus (vats.):  

Annetaan kokouksessa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Määräaikaan 13.1.2012 klo 15 mennessä saapui 5 hakemusta. Yhteenveto 

liitteenä. 

 

Sivistyslautakunta valitsee osaamisen ja työkokemuksen perusteella lii-

kunnanohjaajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.2. – 31.12.2012 liikun-

nanohjaaja Rosa Pietikäisen Enontekiöltä.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 8 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2012 

  

Talousarvioon sisältyy kulttuuritoimen osalta 1000 euroa jaettavaksi 

kohdeavustuksina enontekiöläisille kulttuurijärjestöille, ryhmille ja 

yksityisille taiteen harrastajille, sekä yhdistysten järjestämiä kult-

tuuritapahtumia varten on varattu 5000 euron avustusmääräraha. Nuoriso-

toimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu avustuksina 3000 eu-

roa ja liikuntatoimen talousarviossa 11 650 euroa.  

”Enontekiön kunnan avustusten jakoperusteissa liikuntatoimelle edellyt-

tää vapaa-aikalautakunnan jakamaan 2/3 osaa perusavustuksina ja 1/3 osaa 

kohdeavustuksina järjestöavustuksiin varatuista määrärahoista.  

Liikuntajärjestöt kokoontuvat ennen sivistyslautakunnan kokousta pohti-

maan perusavustusten jakoehdotusta”.  

Avustusten yhteenlaskettu määrä on 20 650 euroa.  

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia jaetaan 

enintään 6000 euroa.  

Nuorisotoimen avustus 3000 euroa jaetaan joko perus- tai kohdeavustukse-

na.  

Liikuntatoimen avustuksista varataan enintään 6000 euroa perusavustuk-

siin liikuntajärjestöille vuotuiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin 

vähintään 2650 euroa sekä erityisavustuksena 2000 euroa liikuntatila-

vuokriin. Lisäksi varataan enintään 1000 € kohdeavustus jaettavaksi lii-

kuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille.  

Kohdeavustukset jaetaan koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välinei-

siin ja lisäksi on haettavissa erityisavustukset.  

Avustusten (kulttuuritoimen kohdeavustukset, nuorisotoimen perus- ja 

kohdeavustukset sekä liikuntatoimen perusavustukset) hakukuulutus suo-

meksi ja saameksi julkaistaan Enontekiön Sanomat –lehdessä helmi-

maaliskuussa. Avustusten hakuaika päättyy pe 27.4.2012 klo 15.45 (ko. 

päivänä postileimattu hyväksytään).  

Liikuntatoimen kohdeavustusten hakuajat päättyvät 31.5. ja 30.11. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 9 § YHTEISPOHJOISMAINEN KIRJASTOAUTO 

 

Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo on tiedottanut Yhteispohjoismaisen kir-

jastoauton tilanteesta 9.1.2012 kunnanhallitukselle seuraavasti: 

 

Khall 29 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT  

- Kiirunan kunnasta on saatu tieto, että Kiirunan kunnan kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta on irtisanonut yhteispohjoismaisen kirjastoautoso-

pimuksen, jossa Muonion kunta toimii isäntäkuntana. Asiasta on neuvotel-

tu Muonion kunnan kanssa ja sovittu, että Enontekiön ja Muonion kuntien 

sekä mukaan kutsuttavan Kautokeinon kunnan edustustot pyrkivät vieraile-

maan Kiirunan kunnassa sekä neuvottelemaan vielä asiasta. Kyseessä on 

yli 30 vuotta vanha yhteispohjoismainen käytäntö sekä esimerkki toimi-

vasta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Käytännön jatkaminen olisi suotavaa.  

 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):  

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 10 § KILPISJÄRVELLÄ ASUVIEN LUKIOLAISTEN 

VIIKONLOPPUKULJETUKSET  

 

Lukiolaisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kunnan järjestämään mak-

suttomaan koulukuljetukseen. Lukio-opiskelijat, joiden yhdensuuntainen 

päivittäinen koulumatka on yli 10 km, kuuluvat valtakunnalliseen koulu-

matkatuen piiriin, jolloin oppilas maksaa kuljetuksesta omavastuuosuuden 

kuukausittain. Tukea haetaan vuosittain Kelalta. Tämä etuus koskee vain 

päivittäistä koulumatkaa, ei viikonloppumatkoja.  

 

Enontekiöllä on päivittäin lukiossa kulkeville (yli 10 km) annettu il-

mainen mahdollisuus kulkea perusopetuksessa olevien kuljetusten yhtey-

dessä. Kunta saa Kelan korvauksen ja maksaa jäljelle jäävän erotuksen. 

Viime kesänä on sivistyslautakunnassa tehty poikkeus (27.6.2011 § 76), 

jossa koulukuljetustarjousten yhteydessä oli hyväksytty erillinen päi-

vittäinen lisäkuljetus Vikkurissa asuville lukiolaisille (tekstiosassa 

ei mainintaa, mutta linja näkyy hyväksytyssä kuljetussopimusluettelos-

sa).  

 

Enontekiön kunnnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2011 § 61 hyväksynyt 

koulutoimen tekstiosan kohdalle maininnan ”Kehitetään logistisia ratkai-

suja Kilpisjärven lukiolaisten koulukyytien osalta”. Tällä hetkellä Kil-

pisjärvellä asuvilla ja Hetassa lukiota käyvillä ja Hetassa viikot asu-

villa opiskelijoilla ei ole kuljetusta Vikkurista eteenpäin. Asiasta ol-

laan oltu yhteydessä koulutoimistoon. Vanhemmat ovat hakeneet oppilaat 

Karesuvannosta omilla kyydeillään. Kunnassa on vireillä kaikkien kulje-

tusten uudelleen organisointi ja mahdollisesti hallinnoinnin siirtäminen 

kehitysyhtiön puolelle, joten logistisia ratkaisuja tullaan myöhemmin 

suunnittelemaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää maksuttoman viikonloppukuljetuksen (pe-

iltapäivä ja ma-aamu) Kilpisjärvellä asuville lukiolaisille välille Vik-

kuri – Kilpisjärvi –Vikkuri 2.6.2012 asti. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta myöntää maksuttoman viikonloppukuljetuksen (pe-

iltapäivä ja ma-aamu) Kilpisjärvellä asuville lukiolaisille välille Vik-

kuri/Karesuvanto – Kilpisjärvi –Vikkuri/Karesuvanto. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 11 § KEITTIÖAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN  

 

Osa-aikaisen (50 % täydestä työajasta) keittiöapulaisen toimi on julis-

tettu auki 4.1.2012. Toimi on määräaikainen ajalla 30.1.-31.12.2012 ja 

ensisijainen sijoituspaikka Luppokoti. Määräaikaisuuden perusteena ovat 

mahdolliset henkilöstöjärjestelyt kunnassa. Hakuaika päättyy 16.1.2012 

klo 15.00. Hakukuulutus liitteenä (liite 6). Hakijaluettelo on nähtävänä 

kokouksessa. 

 

Ehdotus (ve): 

Määräaikaan mennessä hakemuksia on tullut kolme(3)kpl. Hakemukset liit-

teineen ovat nähtävänä kokouksessa. 

Sivistyslautakunta valitsee määräaikaiseen osa-aikaiseen keittiöapulai-

sen toimeen ajalle 30.1-31.12.2012 koulutuksen ja työkokemuksen perus-

teella Sirpa Seppälän.  

 
Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 12 § PELTOVUOMAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotiin on ollut haettavana perhepäivähoitajan 

määräaikainen toimi 1.1.2012-31.5.2012. Hakuaika päättyi 5.1.2012. 

 

Hakemuksia saapui kolme (3). Hakijat esitellään kokouksessa. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Määräaikaan 5.1.2012 klo 12 mennessä saapui kolme hakemusta. Sivistys-

lautakunta valitsee tehtävään koulutuksen ja työkokemuksen perusteella 

määräaikaiseen tehtävään ajalle 23.1.-31.5.2012 koulunkäyntiavustaja 

Tuija Alasaukko-ojan. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 13 § LEPPÄJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Leppäjärvelle perustettavaan ryhmäperhepäiväkotiin on ollut haettavana 

määräaikainen toimi 2.1.2012-31.12.2012. Hakuaika päättyi 5.1.2012. 

 

Hakemuksia saapui kaksi (2). Hakijat esitellään kokouksessa. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Määräaikaan 5.1.2012 klo 12 mennessä saapui kaksi hakemusta. Sivistys-

lautakunta valitsee tehtävään koulutuksen perusteella määräaikaiseen 

tehtävään ajalle 27.1.-31.12.2012 lähihoitaja Daniela Rannan. Pykälä 

tarkastetaan kokouksessa. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 14 § KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkotiin on ollut haettavana perhepäivähoita-

jan määräaikainen toimi ajalle 1.1.2012-31.5.2012. Hakuaika päättyi 

5.1.2012. 

 

Yhtään hakemusta ei saapunut.  

 

Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodissa on kirjoilla kahdeksan lasta. Helmi-

kuussa lapsia tulee kaksi lisää. Noin puolet lapsista tarvitsee vuoro-

hoitoa. Yhdellä hoitajalla ei pärjää, eikä pystytä vastaamaan vuorohoi-

don tarpeeseen.  

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kilpisjärven perhe-

päivähoitajan hakua jatketaan laajemmalla ilmoittamisella. Työ alkaa so-

pimuksen mukaan ja työsuhteen kestoa pidennetään 31.12.2012 saakka. Huo-

mioidaan myös mahdollisuus ilmoittaa työpaikasta Skibotn alueella.  

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kilpisjärvellä si-

jaitseva kunnan omistuksessa oleva loma-asunto osoitetaan haulla valit-

tavan perhepäivähoitajan käyttöön erikseen sovittavalla kohtuullisella 

kuukausivuokralla.  

 

Varhaiskasvatusohjaaja tarkistaa työvoimatoimistosta työttömien tilan-

teen ja antaa työmääräyksiä muiden ryhmäperhepäiväkotien hoitajille tul-

la avuksi Kilpisjärvelle tarpeen niin vaatiessa. Kevennetään hoitajan 

työtaakkaa selvittämällä mahdollisuus ruoan ostamiseen koululta.  

 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 15 § ESITYS VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEIDEN 

KIRJAAMISESTA ENONTEKIÖN KUNNASSA 

 

Päivähoitolain 11§ mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päivähoi-

toa on saatavilla kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajudessa ja 

sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 

Vuorohoidon järjestämisestä päivähoidossa ei ole erikseen lakia, säädök-

siä eikä tarkkoja ohjeistuksia, vaan käytännössä monet kunnat päättävät 

eräistä käytännöistä itse. Monet kunnat ovat myös kirjanneet vuorohoidon 

järjestämisen periaatteet tai linjaukset. Vuorohoidon järjestämisen kan-

nalta periaatteiden kirjaaminen selkeyttäisi vuorohoidon järjestämistä 

ja vuorohoitopaikkojen yhtenäistä toimintaa. Se helpottaisi työvuoro-

suunnittelua, ja lisäksi pystyttäisiin tarkemmin arvioimaan henkilökun-

nan riittävyyttä. 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Varhaiskasvatusohjaaja valmistelee yhdessä perhepäivähoitajien kanssa 

vuorohoidon järjestämisen periaatteet ja tuo valmiin esityksen sivistys-

lautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 16 §  ENONTEKIÖN KUNNAN KUNTASTRATEGIA; SIVISTYSTOIMEN 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 

 

Enontekiön kunnassa on valmisteilla koko kuntaa koskeva kuntastrategia. 

Liitteenä alustava versio (liite 4). 

 

Strategisten painopisteiden, arvojen, mission ja vision pohjalta luodaan 

sitten ensi vuonna BSC-tuloskortit. BSC-kortistossa painopistealueita 

käsitellään neljästä eri näkökulmasta: 

1. taloudellinen näkökulma 
2. asiakasnäkökulma 
3. sisäisten prosessien näkökulma 
4. oppiminen, kasvu, innovoivuus ja johtaminen 

 

Eri osastojen painopistealueiden tulee peilata itseään vasten kunnan 

strategisia painopisteitä ja näiden painopisteiden nojalla luodaan BSC-

kortisto, joka on aina strategialähtöinen. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta tutustuu liitteenä olevaan Enontekiön kunnan strate-

gialuonnokseen, keskustelee ja päättää painopistealueista.  

 

Koko sivistystoimea koskevana painopistealueena ovat  

 sivistyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden toiminnassa turvataan 

palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisten asuinpaikasta 

riippumatta 

 oppilaille tarjottava tuki, syrjäytymisen ja koulukiusaamisen eh-

käiseminen 

 Enontekiön erälukion kehittäminen 

 kielitaidon, TVT-taitojen ja kansainvälistymisen vahvistaminen 

 osallisuus 

 terveydenedistäminen  

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta tutustui liitteenä olevaan Enontekiön kunnan strate-

gialuonnokseen.  

 

Sivistyslautakunta päätti, että koko sivistystoimea koskevana painopis-

tealueena ovat  

 sivistyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden toiminnassa turvataan 

palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisten asuinpaikasta 

riippumatta 

 oppilaille tarjottava tuki, syrjäytymisen ja koulukiusaamisen eh-

käiseminen 

 Enontekiön erälukion kehittäminen 

 kielitaidon, TVT-taitojen ja kansainvälistymisen vahvistaminen 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 17 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Ei ollut jäsenten esille ottamia asioita. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 18 § ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE KOULUAVUSTAJAN 

PALKKAAMISEKSI KILPISJÄRVEN KOULULLE KEVÄTLUKUKAUDEN 2012 AJAKSI 

 

Sivistyslautakunta piti kokouksensa Kilpisjärven koululla 17.1.2012. 

Lautakunta kuuli koulun opetushenkilökuntaa koulua koskevissa asioissa.  

Esille nousi erityisesti erityisopetuksen tilanne ja erityisopetusta 

tarvitsevien oppilaiden avustaminen. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Kuulemisten ja keskustelujen perusteella sivistyslautakunta anoo kunnan-

hallitukselta lupaa täyttää Kilpisjärven koululle määräaikainen koulu-

avustajan toimi jäljellä olevan kevätlukukauden ajaksi.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 19 § ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

PALKKAAMISEKSI LEPPÄJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIIN  

 

Leppäjärvelle perustettavan ryhmäperhepäiväkodin oli alustavasti tarkoi-

tus aloittaa toimintansa yhdellä hoitajalla. Perheiden elämäntilanteiden 

muututtua hoitajan työpäivistä tulisi pitkiä, jos hoitajia on vain yksi. 

Lisäksi hoitolasten määrä kasvaa kolmesta viiteen lapseen, jolloin yhtä 

hoitajaa kohti oleva 4,5 lapsen lapsimäärä ylitetään puolikkaalla. Tois-

ta hoitajaa ei ole huomioitu talousarviossa, lisäkustannukset ovat n. 

26 000e.  

Esitys: 

Leppäjärven ryhmäperhepäiväkotiin palkataan toinen hoitaja, mikäli kun-

nanhallitus antaa täyttöluvan määräajaksi. Työ alkaa sopimuksen mukaan 

ja kestää 31.12.2012 saakka.  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

Sivistysltk 20 § KAMERAVALVONTA KOULUKESKUKSEEN  

 

Sivistyslautakunta keskusteli kameravalvonnan käyttöönottamiseksi koulu-

keskuksessa. Asia on ollut keskusteluissa aiemminkin. Mm. kuntaliiton 

taholta on tullut kannanotto, että kameravalvonta on hyvä lisä turvalli-

suuden edistämiseksi kouluilla. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valtuuttaa rehtori-sivistystoimenjohtajan tilaamaan 

kameravalvonnan koulukeskukseen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 17.1.2012 30 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2011 

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  5, 9, 14, 15, 17, 18, 20 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16,    

 

 

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 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21 

 

 

 

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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   Enontekiöllä ___/___ 2011 

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

