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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 58 § 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 9.5.2012. 

 

Päätös: 

Kokouksen aikana sivistyslautakunta tutustui Leppäjärven ryhmäperhepäi-

väkodin tiloihin ja toimintaan henkilökunnan opastuksella sekä paistoi 

makkaraa grillikodalla. 

 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan 

ja Mika Vaarin. 

 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 9.5.2012. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 59 § PERUSOPETUKSEN ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRAN 

TÄYTTÄMINEN 

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 18.4.2011 sivistyslautakunnal-

le luvan täyttää perusopetuksen englannin kielen lehtorin virka toistai-

seksi 1.9.2011 alkaen. Virkaan valittu henkilö anoi virkavapautta, joka 

hänelle myönnettiin. Virkavapauden jälkeen hän perui tulonsa helmikuussa 

2012. Virka on ollut uudelleen haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika 

päättyi 18.4.2012 klo 15.00. 

 

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 3 kpl. Kaikilla hakijoilla on muo-

dollinen kelpoisuus virkaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen englannin kielen lehtorin 

virkaan 1.8.2012 toistaiseksi FM Miia Utriaisen. 

 

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkä-

rintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen englannin kielen lehtorin vir-

kaan 1.8.2012 toistaiseksi FM Miia Utriaisen. 

 

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkä-

rintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 60§ PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEISEN ENGLANNIN JA RUOT- 

  SIN KIELEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA  

 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 2.4.2012 luvan täyttää perusope-

tuksen ja lukion yhteinen englannin ja ruotsin kielen päätoimisen tun-

tiopettajan paikka ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013. 

 

Tehtävä on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi 18.4.2012 

klo 15.00. 

 

Hakuajan loppuun mennessä hakemuksia tuli 2 kpl. Hakijoista toisella on 

sähköpostissa tulleessa hakemuksessa kerrotun perusteella ruotsin opet-

tajan pätevyys, mutta todistus- tai työkokemusliitteitä ei ole saapunut. 

Toisella on englannin opettajan opinnot gradua vaille valmiit.  

Nyt kyseessä olevassa tuntiopettajan tehtävässä pääpaino en englannin 

kielen opetuksessa erityisesti lukion osalta, jossa meillä ei ole viran-

haltijaa. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen ja lukion päätoimisen tun-

tiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013 Elina Ojansuun. Hänel-

lä on englannin kielen opintoja 97 op ja opettajan pedagogiset opinnot 

sekä ruotsin kielen opintoja. Hän on hoitanut tehtävää lv. 2010 – 2011 

ja lv 2011 – 2012.  

  

Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lää-

kärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen ja lukion päätoimisen tun-

tiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013 Elina Ojansuun. Hänel-

lä on englannin kielen opintoja 97 op ja opettajan pedagogiset opinnot 

sekä ruotsin kielen opintoja. Hän on hoitanut tehtävää lv. 2010 – 2011 

ja lv 2011 – 2012.  

 

Määräaikaisuuden peruste on kielten tuntien väheneminen oppilasmäärien 

pienentymisen johdosta kahden seuraavan lukuvuoden aikana. 

  

Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lää-

kärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 61 § SAAMENKIELISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

 

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 2.4.2012 luvan täyttää perusope-

tuksen saamenkielisen opetuksen päätoimisen tuntiopettajan paikan ajalle 

1.8.2012 – 31.7.2013. 

 

Tehtävä on ollut haettavana MOL:in sivuilla. Hakuaika päättyi 18.4.2012 

klo 15.00. 

 

Hakuajan loppuun mennessä hakemuksia tuli 1 kpl. Hakijalla on muodolli-

nen kelpoisuus tehtävään. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen saamenkielisen opetuksen pää-

toimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013 luokanopettaja 

Ellen Ulla-Maarit Maggan.  

 

Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lää-

kärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi perusopetuksen saamenkielisen opetuksen pää-

toimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013 luokanopettaja 

Ellen Ulla-Maarit Maggan.  

 

Tehtävän määräaikaisuuden perusteena on keskeneräinen selvitys tarpeesta  

muuttaa tuntiopettajuus saamenkielisen luokanopettajan viraksi. 

 

Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lää-

kärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 62 § EHDOTUS KUNNANHALLITUKSELLE SAAMENKIELISEN 

TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMISEKSI PELTOVUOMAN KOULULLE LV. 2012 - 2013 

 

 

Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut suosituksia Suomelle alu-

eellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan 

soveltamisesta Suomessa (ulkoasiainministeriön kirje HELM543-29, 

5.4.2012). Ministerikomitea mm. suosittelee, että Suomessa edelleen vah-

vistetaan saamenkielistä koulutusta. 

 

Suomen hallitusohjelmassa on tavoitteena saamen kielen elvyttäminen ja 

siihen liittyen toimenpide-ehdotukset. Näitä ovat mm. seuraavat: vahvis-

tetaan saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa, kehite-

tään saamen kielen opetusta koko maassa ja lisätään saamen kieltä osaa-

van pätevän varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrää.  

 

Kuntaan on tullut syksyllä aloite Peltovuoman koululle perustettavasta 

saamenkielisestä luokasta. Pigga Keskitalon lähettämä aloite on siirret-

ty sähköpostilla koulutoimistoon 22.11.2011. Aloitteessa ilmoitetaan, 

että ensi syksynä saamenkieliseen opetukseen olisi tulossa 2 lasta, jat-

kossa lisää. Tämän jälkeen koulutoimistoon on tullut näiden lasten osal-

ta hakemukset saada saamenkielistä opetusta Peltovuoman koululla. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut saamen kielen opetuksen 

lisäämistarpeesta Peltovuoman koulun osalta ja siihen liittyvästä valti-

on rahoituksesta aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari 

Torikan kanssa. Valtion linjauksen perusteella saamenkielisen opetuksen 

tuntihintakorvaus tulee nousemaan vuoden 2011 tuntihinnasta 59,58 euros-

ta n.70 euroon. Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka puoltaa Pelto-

vuoman koululle lisättävää saamenkielistä opetusta. 

 

Viime vuonna Enontekiöllä opetettiin saamea tai saamenkielellä perusope-

tuksessa yht. 5.510 h ja lukiossa 510 h. Opetuksen kustannukset olivat 

perusopetuksessa 342.800,- ja lukion puolella 38.100,-, yhteensä 

380.900,-. Valtio korvasi näistä ennakkoon 291.000 ja arviolta yli mene-

vistä tunneista tulee lisää n. 60.700 eli valtiolta tulee korvausta yh-

teensä 352.700. Kunnan maksettavaksi saamenkielisestä opetuksesta jää 

arvion mukaan 28.187,- (lopullinen valtionosuuskorjaus vuodelta 2011 ei 

ole tullut).  

 

V. 2010 vastaavat luvut olivat perusopetuksessa 290.000 ja lukiossa 

28.700 eli kunnan kulut yhteensä 318.700. Valtio antoi korvausta näistä 

317.300,-. Silloin oli opettajina osin ilman muodollista pätevyyttä ole-

via, jolloin palkkakustannukset olivat pienemmät, joten kunnalle ei jää-

nyt omavastuuosuutta ollenkaan.  

 

Tämän hetken tietojen mukaan valtionosuuden lisäys saamen kielen opetuk-

sen lisäämisen seurauksena kattaisi Peltovuoman koululla  aiheutuvat ku-

lut saamenkielen opetuksen osalta. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Tällä hetkellä Enontekiöllä on saamenkielisen opetuksen piirissä perus-

koulussa saamea äidinkielenä opiskelevia tai saamenkielisessä opetukses-

sa olevia 24 oppilasta ja vapaaehtoisen saamenkielen opetuksessa  37 op-

pilasta. Lukiossa 11 oppilasta. Perusopetuksen ja lukion osalta siis yli 

kolmannes oppilaista on saamenkielen opetuksen piirissä. 

 

 

Ehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan 

laittaa avoimeksi ja täyttää saamenkielisen tuntiopettajan paikka Pelto-

vuoman koululle lv. 2012 – 2013. 

 

Perusteluina on, että Peltovuomassa on lisääntynyt saamenkielisen ope-

tuksen tarve ja hallitusohjelman linjaus edellyttää toimenpiteitä saa-

menkielisen opetuksen lisäämiseksi.  

 

Jatkossa selvitetään tarve muuttaa tuntiopettajan tehtävä luokanopetta-

jan viraksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 63 § KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SAANAN 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.4.2012 myöntänyt luvan täyttää Kil-

pisjärven ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajan toimen toistaiseksi 

voimassa olevana. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä MOL:n sivuilla, Enon-

tekiön sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi 13.4.2012. 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yksi (1). Yhteenveto päivähoidon 

hakijoista. Liite 1. Lisäksi merkitään tiedoksi, että yksi (1) hakemus 

saapui määräajan jälkeen. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta valitsee Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkoti Saanan per-

hepäivähoitajaksi Pirkko Niemen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhtee-

seen. Eduksi katsotaan hakijan psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus ja 

työkokemus lasten ja nuorten parista.  

 

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin-

todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava 

rikosrekisteriote. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkoti Saanan per-

hepäivähoitajaksi Pirkko Niemen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhtee-

seen. Eduksi katsottiin hakijan psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus ja 

työkokemus lasten ja nuorten parista.  

 

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin-

todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava 

rikosrekisteriote. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 64 § KARESUVANNON RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TOUHULAN 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

 

Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa on ollut haettavana perhe-

päivähoitajan toimi ajalle 1.5.-31.12.2012. Hakuilmoitus on ollut nähtä-

villä MOL:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Enontekiön sanomissa. 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaksi (2). Yhteenveto päivähoidon 

hakijoista.  Liite 1. 

 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta valitsee Touhulan perhepäivähoitajan toimeen Niina 

Keskitalon. Keskitalo on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkin-

non, sekä omaa työkokemusta alalta. Valitun on ennen työn vastaanotta-

mista esitettävä lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekiste-

riote.  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi Touhulan perhepäivähoitajan toimeen Niina 

Keskitalon. Keskitalo on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkin-

non, sekä omaa työkokemusta alalta. Valitun on ennen työn vastaanotta-

mista esitettävä lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekiste-

riote.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 65 § KIELIKYLPYKERHON OHJAAJAN VALINTA 

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 18.4.2012 täyttöluvan pohjois-

saamenkielisen kielikylpykerhon ohjaajan toimelle ajalle 1.5.-

31.12.2012. Toimi on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla, MOL:n si-

vuilla ja Enontekiön sanomissa. Hakuaika päättyi 13.4.2012 klo 12. Hake-

muksia saapui määräaikaan mennessä yksi (1). Yhteenveto päivähoidon ha-

kijoista.  Liite 1. 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta valitsee kielikylpykerhon ohjaajaksi Elli-Saara Mag-

gan. Hakija on suorittanut saamen kielen toisen asteen kielitutkinnon, 

ja hänen suullinen saamen kielen taitonsa on kiitettävä. Valitun on en-

nen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskenteleviltä 

vaadittava rikosrekisteriote. 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi kielikylpykerhon ohjaajaksi Elli-Saara Mag-

gan. Hakija on suorittanut saamen kielen toisen asteen kielitutkinnon, 

ja hänen suullinen saamen kielen taitonsa on kiitettävä. Valitun on en-

nen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskenteleviltä 

vaadittava rikosrekisteriote. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 66 § VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET ENONTEKIÖN 

KUNNASSA 

 

 

Asian aikaisempi käsittely: 

Sivistysltk 15§, 17.1.2012 

 

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. 

 

--- 

 

Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Varhaiskasvatusohjaaja on yhdessä perhepäivähoitajien kanssa laatinut 

seuraavan esityksen vuorohoidon järjestämisen periaatteiksi Enontekiön 

kunnassa: 

 

Vuorohoidon järjestämisen periaatteet Enontekiön kunnassa 

 

 Vuorohoito on klo 17.30–05.30 välillä tapahtuvaa hoitoa sekä vii-

konloppuisin tai pyhinä tapahtuvaa hoitoa. 

 Vuorohoitoa tarvitsevat lapset, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa 

vanhempi työskentelevät tai opiskelevat epätyypillisinä työaikoina. 

 Lapsen hoitoaika vuorohoidossa perustuu vanhempien työaikoihin. 

 Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä tai sairaslomalla ei tarjota 

vuorohoitoa, lapsi voi tarpeen niin vaatiessa tulla hoitoon klo 8-

16 välisenä aikana. 

 Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea kel-

lo 22 mennessä. Tästä poikkeavasta hakuajasta neuvotellaan perhe-

kohtaisesti. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

 Yöhoidon järjestämisestä neuvotellaan perhekohtaisesti. Yöhoidon 

järjestämisessä huomioidaan lapsen ikä, riittävä yöuni sekä selkeä 

päivärytmi. 

 Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat töissä, 

sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. 

 Päivällinen tarjotaan klo 17.30 jälkeen iltavuoroon jääville lap-

sille. 

 Juhlapyhinä vuorohoito voidaan järjestää keskitetysti. 

 Lapsen hoidon tarve ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään edellisen 

viikon maanantaina kello 12 mennessä. Myöhemmin ilmoitettuihin vuo-

rohoidon tarpeisiin tai hoitoaikojen muutoksiin ei voida varaukset-

ta vastata. Mikäli lapsen hoitoaikoihin tulee muutoksia tai hoito-

aikojen ilmoittaminen viivästyy, voidaan lapsi ottaa jo suunnitel-

tuun lapsiryhmään vain, mikäli ryhmässä on tilaa eikä se aiheuta 

muutoksia hoitajien suunniteltuihin työvuoroihin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Sivistysltk 67 § HETAN PÄIVÄKOTI 

 

Asian aikaisempi käsittely: 

Kunnanhallitus 2.4.2012 94§ 

 

Ehdotus(kj): 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. 

 

Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan aloittamaan rahoitus-

leasing-neuvottelut Kuntarahoituksen kanssa siirtokelpoisesta tilaele-

menttiratkaisuna toteutetusta päiväkodista. Leasingratkaisuna toteutettu 

päiväkoti ei sido pääomia omistamiseen ja helpottaa budjetointia sekä 

rahoituksen suunnittelua. Edelleen nykyisiltä Hetan ryhmäperhepäiväko-

deilta mahdollisesti vapautuvat huoneistot saataisiin vuokrauskäyttöön, 

joka osaltaan helpottaisi kunnan asuntopulaa sekä toisi ulkopuolista 

kassavirtaa asunto-osakeyhtiölle. 

 

Kuntarahoitus on toteuttanut päiväkoteja muihin kuntiin rahoitusleasing-

periaatteella. 

 

Päätös:  

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 

 

--- 

 

Ehdotus (Varhaiskasvatusohjaaja): 

 

Sivistyslautakunta merkitsee kunnanhallituksen käsittelyn tiedokseen 

saatetuksi. Sivistyslautakunta keskustelee päiväkodin toteutuksesta, 

suunnittelemisesta ja kustannuksista sekä tutustuu esimerkkiin toteutus-

malleista. 

 

Päätös: 

Asia annettiin tiedoksi. Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti 

jatkaa asian kokonaistarpeen selvittelyä ja asian valmistelua sivistys-

toimen eri hallintokuntien tarpeiden ja suunnitelmien osalta. 
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Sivistysltk 68 § Ei julkinen §  
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Sivistysltk 69 § ILMOITUSASIAT 

 

Koulutoimi 

- Aluehallintovirasto, Saamenkielisen ja saamen kielen opetukseen 

myönnettävän opetuksen ennakko vuodelle 2012 

- Muutos koulun työpäiviin kevätkaudella 2012/ Karesuvannon koulu 

- Muutos koulun työpäiviin syyslukukaudella 2012/Kilpisjärven koulu 

- Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myöntänyt lv. 2012 - 2013 avustus-

ta 15.000,- (Dno315/517/2012) 

 

Päivähoito 

- Maksusitoumus Kolarin kunnalle 

- Lähihoitajaopiskelija Minna Vaari harjoittelussa ja näytössä Leppä-

järven ryhmäperhepäiväkodissa 29.3.-14.5.2012 

 

 

Kirjastotoimi 

 

1. Kirjaston vesivahinkoremontti jatkuu kesällä. Koulun päätyttyä 
kahden varastohuoneen tavarat siirretään koulun puolelle alaker-

ran luokkahuoneeseen kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Tila eris-

tetään muusta kirjastotilasta ja asiakkaitten nettipisteille et-

sitään uusi paikka. Asbestiasiantuntijayritys suorittaa purku-

työn kesäkuun toisella viikolla. Lattia kuivataan. Työpaja maa-

laa seinät ja patterit, minkä jälkeen laitetaan uusi lattiapääl-

lyste. Siivouskomeron allas vaihdetaan teräksiseksi. Remontin 

pitää olla valmis heinäkuun loppuun mennessä, jotta tavarat eh-

ditään siirtää takaisin ennen koulun alkua.  

2. Kirjastoauton hoitotoimikunnan kokous oli to 19.4. Hetassa. Ko-
kouksessa oli esillä Kiirunan kunnan irtisanomisilmoitus. Koko-

ukseen osallistuivat Enontekiöltä Minna Näkkäläjärvi, Mikko Kär-

nä ja Anneli Aro. Kiirunan kunta pitää voimassa yksimielisen po-

liittisen päätöksensä, jonka perusteluna on, että Kiiruna ei 

tarvitse yhteispohjoismaista kirjastoautoa, vaan voi omalla au-

tollaan hoitaa tarvitsemansa kirjastopalvelut. 

Muonio isäntäkuntana selvittää, voiko Pajalan kirjastoautopalve-

luita lisätä ja voiko Storfjordin kunta tulla mukaan toimintaan. 

Kesän kuluessa Muonio valmistelee selvitysten pohjalta erilaisia 

rahoitusmalleja osakaskunnille uuden auton hankkimiseksi ja 

käyttömenojen jakamiseksi. 

Kokouksessa perustettiin kirjastoautopalveluitten ideointiryhmä, 

jonka puheenjohtajaksi valittiin Minna Näkkäläjärvi. Auton ulko-

asusta ja nimestä järjestetään syksyllä kilpailu. Kulut makse-

taan OKM:n myöntämästä ja Muonion kirjaston hallinnoimasta Uuden 

kirjastoauton suunnitteluhanke -määrärahasta. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2012 

Nuorisotoimi 

 

1. Etsivää nuorisotyötä Enontekiöllä on tehty 1.11.2011- 

   31.3.2012 isäntäkuntana Muonio. Työntekijänä oli Miika 

   Saukkonen. Nuorisotoimen talousarviossa on varattuna 2 kk  

   palkkameno etsivään nuorisotyöhön. Vapaa-aikatoimensihteeri on  

   jatkanut Miika Saukkosen työsuhdetta 1.4.-31.5., jotta etsivä  

   nuorisotyö olisi mukana koulunsa päättävien sekä käynnistyvän 

   nuorten työpajan apuna. Muonio on hakenut jatkoa etsivän nuo- 

   ristyön hankkeelle ajalle 1.4.2012-31.7.2013. Päätöstä odotel- 

   laan toukuussa. 

 

2. Elokuvasäätiö on myöntänyt Enontekiön kunnalle 6000 € käytet- 

   täväksi elokuvateatterimatkoihin Muonion Olokselle, jossa on 

   lähin digitalisoitu elokuvateatteri. Oman digitalisoidun eloku- 

   vateatterin kustannusarvio on n. 100 000 €, johon mahdollisuus  

   saada 50 % valtiontukea.    

 

3. Jaettiin Milla Isohannin ja Miikka Saukkosen tekemän nuoriso-
kyselyn tulokset. He tulevat esittelemään asiaa seuraavaan koko-

ukseen. 
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Sivistysltk 70 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

Ei jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 71 § MUUT ASIAT 

 

Sivistyslautakunta keskusteli seuraavista asioista: 

- saamelaiskäräjien linjaus saamenkielisessä päivähoidossa olevien 

lasten osalta: lapsella oltava virallisena äidinkielenä saame. Var-

haiskasvatusohjaaja tiedottaa saamelaiskäräjien kannanoton huolta-

jille. 

- kunniamerkkianomukset: tässä vaiheessa ei tehdä esityksiä kunnia-

merkkien saajiksi 

- tuotiin tiedoksi koulukeskuksessa tehdyt muutokset jälki-

istuntokäytännön osalta: jälki-istunnot järjestetään koulun jäl-

keen, erilliskuljetus kuljetuksessa oleville, otettu käyttöön kas-

vatuskeskustelut (KAKE). Jälki-istunnot heti lähes poistuivat. 

- keskusteltiin onko Peltovuomassa tarpeen lisätä tiloja, tulisi olla 

huomattavaa tarvetta ja etua, jos tilamuutoksiin lähdetään 

- seuraava kokous pidetään Hetassa 22.5.2012, jolloin tutustutaan mm. 

Vilperttiin ja Miessiin 
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Sivistysltk 72 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. 
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Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 72, 71, 70, 69, 67, 68, 62 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 

 

 

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  58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 

 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

faksi 010 364 2995, sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi 

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää 

  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei otetalukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 

mailto:rovaniemi.hao@oikeus.fi

