
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika 22.5.2014 klo 14.00 – 15.40 

   

 

Kokouspaikka Virastotalo 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi 

  

    

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mikko Kärnä  kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja

   (poistui 14.20, paikalla § 71 ja 72 

     ajan) 

   

   

   

 

Asiat  55 § - 74 

 

 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Taina Ketola  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Hannu Kultima  Sirpa-Liisa Korva 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 30.5.2014 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

 

ASIALISTA: 

 

55 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

56 § LISÄTYÖVOIMAN TARVE KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODISSA 

57 § PELTOVUOMAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

58 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VESSELIN LASTENHOITAJAN VALINTA 

     (toistaiseksi) 

59 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VESSELIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA  

60 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VILPERTIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA  

61 § LEPPÄJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VEKKULAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA 

62 § HETAN SAAMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI MIESSIN LASTENHOITAJAN 

VALINTA 

63 § KARESUVANNON RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TOUHULAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

64 § SELVITYS PENTTI MÄKITALON VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN 

KIRJASTOAUTON KOTIPAIKAN MUUTTAMISTA 

65 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2014 

66 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2014 

67 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2014 

68 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2014 

69 § TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN NIMIKKEELLE 

/ KESKUSKEITTIÖ 

70 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

71 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/MAARIT MAGGA 

72 § OPINTOVAPAAN SIJAINEN/SAAMEN KIELEN LEHTORI 

73 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

74 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk  55 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kultiman ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslistan pykälät § 71 ja § 72 otettiin ensimmäisinä käsittelyyn. 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkinen oli paikalla pykälien kä-

sittelyn ajan, jonka jälkeen poistui kokouksesta. 

 

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola. 

 

Todettiin, että sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei 

ollut. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 30.5.2014. 

 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

Sellaisia pykäliä, jotka vaatisivat Y4-arviointia, ei ollut. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 30.5.2014. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 56 § LISÄTYÖVOIMAN TARVE KILPISJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODISSA 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan seuraavin lisäyksin. Paikkaa ei laiteta sisäisesti ha-

ettavaksi toimen täyttämisen kiireellisyyden vuoksi, koska Kilpisjärvel-

le työvoiman rekrytointi on haastavaa, eikä edellisessä haussa tullut 

yhtään kyselyä päivähoidon paikoista sisäisesti. Vakituisella henkilös-

töllä on mahdollisuus halutessaan ilmoittautua toimeen ilman sisäistä 

hakumenettelyä. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta lupaa täyttää Kilpisjärven 

ryhmäperhepäiväkodin määräaikainen lastenhoitajan toimi ajalle 1.7.2014–

31.7.2015. Lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Saamen kielen taito kat-

sotaan eduksi. 

 

 

Selostus: 

Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkodissa on kaksi vakituista perhepäivähoita-

jaa. Hoitoa tarvitsevien lasten määrä on noussut kevään aikana viidestä 

kahdeksaan. Loppusyksystä hoitoa tarvitsevien lasten määrä kasvaa ole-

tettavasti vielä yhdellä. Hoitotarve on vuorohoitoista. Hoidon tarve 

vaihtelee aikaisista aamuyövuoroista iltaan asti, ja tarvetta on myös 

viikonloppuhoidolle. Kahden hoitajan työaika ei enää riitä hoitopäivien 

pituuteen ja arkivapaiden järjestely on mahdotonta. Lisätyövoimaa tarvi-

taan pikaisesti ja tarve on välttämätön. Kolmannen hoitajan palkkaami-

seen ei ole osattu varautua talousarviossa. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 22.5.2014 5 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 57 § PELTOVUOMAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA 

 

Päätös: 

Peltovuoman perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen valittiin Aslak 

Guttorm. Eduksi katsottiin aikaisempi työkokemus Peltovuoman ryhmäperhe-

päiväkodin saamenkielisenä lastenhoitajana. Määräaikaisuuden perusteena 

on lapsimäärän ennakoimattomuus ja vaihtelevuus. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Peltovuoman perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen valitaan Aslak 

Guttorm. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus Peltovuoman ryhmäperhe-

päiväkodin saamenkielisenä lastenhoitajana.  

 

Selostus: 

Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodissa on ollut haettavana määräaikainen 

perhepäivähoitajan toimi ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Hakukuulutus on ol-

lut nähtävillä ilmoitustauluilla, Enontekiön Sanomissa ja MOL:n sivuil-

la. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 58 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VESSELIN LASTENHOITAJAN 

VALINTA (toistaiseksi) 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi lastenhoitajan toimeen (ryhmäperhepäiväkoti 

Vesseli, myöhemmin Hetan päiväkoti) toistaiseksi 1.8.2014 alkaen las-

tenohjaaja Miliza Kimmelin. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Hetan paikkoihin on useita samoja hakijoita, joilla on pätevyys auki 

oleviin toimiin. Paikkojen täyttämisestä keskustellaan ennen esityksen 

antamista. Esitys annetaan kokouksessa. 

 

Keskustelun jälkeen varhaiskasvatusohjaaja esitti valittavaksi Miliza 

Kimmeliä. Eduksi katsotaan lastenohjaajan tutkinto sekä aikaisempi työ-

kokemus lasten ja nuorten parissa. 

 

Selostus: 

Hetan ryhmäperhepäiväkoti Vesselissä on ollut haettavana toistaiseksi 

voimassa oleva lastenhoitajan toimi, joka jatkuu Hetan päiväkodissa 

1.8.2014 alkaen. Hakukuulutus on ollut nähtävillä ilmoitustauluilla, 

Enontekiön Sanomissa ja MOL:n sivuilla. Hakemuksia saapui määräaikaan 

mennessä 4. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 59 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VESSELIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen 

ryhmäperhepäiväkoti Vesseliin ajalle 1.8.2014 – 31.1.2015 lähihoitaja 

Outi Kokon. Määräaikaisuuden peruste on muutokset henkilökunnan tarpeen 

ja koulutuksen osalta tulevan päiväkodin valmistumisen johdosta. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Hetan paikkoihin on useita samoja hakijoita, joilla on pätevyys auki 

oleviin toimiin. Paikkojen täyttämisestä keskustellaan ennen esityksen 

antamista. Esitys annetaan kokouksessa. 

 

Keskustelun jälkeen varhaiskasvatusohjaaja esitti valittavaksi Outi Kok-

koa. Eduksi katsotaan Outin lapsiin ja nuoriin suuntautunut lähihoitajan 

tutkinto sekä aikaisempi työkokemus perhepäivähoitajana. 

 

Selostus: 

Hetan ryhmäperhepäiväkoti Vesselissä on ollut haettavana määräaikainen 

perhepäivähoitajan toimi ajalle 1.8.2014–31.1.2015. Hakukuulutus on ol-

lut nähtävillä ilmoitustauluilla, Enontekiön Sanomissa ja MOL:n sivuil-

la. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 22.5.2014 8 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 60 § HETAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VILPERTIN PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

VALINTA  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi määräaikaiseen perhepäivähoitajan toimeen 

ryhmäperhepäiväkoti Vilperttiin ajalle 1.8.2014 – 31.1.2015 lähihoitaja 

Pirjo Leppäjärven. Määräaikaisuuden peruste on muutokset henkilökunnan 

tarpeen ja koulutuksen osalta tulevan päiväkodin valmistumisen johdosta. 

 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Hetan paikkoihin on useita samoja hakijoita, joilla on pätevyys auki 

oleviin toimiin. Paikkojen täyttämisestä keskustellaan ennen esityksen 

antamista. Esitys annetaan kokouksessa. 

 

Keskustelun jälkeen varhaiskasvatusohjaaja esitti valittavaksi Pirjo 

Leppäjärveä. Eduksi katsotaan lähihoitajan tutkinto sekä aikaisempi työ-

kokemus perhepäivähoitajana. 

 

Selostus: 

Hetan ryhmäperhepäiväkoti Vilpertissä on ollut haettavana määräaikainen 

perhepäivähoitajan toimi ajalle 1.8.2014–31.1.2015. Hakukuulutus on ol-

lut nähtävillä ilmoitustauluilla, Enontekiön Sanomissa ja MOL:n sivuil-

la. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 5.   
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 61 § LEPPÄJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI VEKKULAN 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi määräaikaiseen perhepäivähoitajan toimeen 

ryhmäperhepäiväkoti Vekkulaan ajalle 1.8.2014 – 31.7.2016 Pirjo Huttu-

sen. Määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän ennakoimattomuus ja vaihte-

levuus.  

 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Vekkulan perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen valitaan Pirjo Huttu-

nen. Eduksi katsotaan pitkä aikaisempi työkokemus Enontekiön kunnan per-

hepäivähoitajan tehtävistä sekä päiväkotiapulaisen koulutus. 

 

 

Selostus: 

Leppäjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkulassa on ollut haettavana määräai-

kainen perhepäivähoitajan toimi ajalle 1.8.2014–31.7.2016. Hakukuulutus 

on ollut nähtävillä ilmoitustauluilla, Enontekiön Sanomissa ja MOL:n si-

vuilla. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 62 § HETAN SAAMENKIELISEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI MIESSIN 

LASTENHOITAJAN VALINTA  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi määräaikaiseen lastenhoitajan toimeen ryhmä-

perhepäiväkoti Miessiin ajalle 11.8.2014 – 31.5.2015 Liisa Valkeapään. 

Määräaikaisuuden peruste on lapsimäärän ennakoimattomuus ja vaihtele-

vuus.  

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Miessin saamenkielisen lastenhoitajan määräaikaiseen toimeen valitaan 

Maria Liisa Valkeapää. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus Enontekiön 

kunnan saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävistä. 

 

Selostus: 

Hetan ryhmäperhepäiväkoti Miessissä on ollut haettavana määräaikainen 

lastenhoitajan toimi ajalle 11.8.2014–31.5.2015. Hakukuulutus on ollut 

nähtävillä ilmoitustauluilla, Enontekiön Sanomissa ja MOL:n sivuilla. 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 3.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 63 § KARESUVANNON RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TOUHULAN 

PERHEPÄIVÄHOITAJAN VALINTA  

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta valitsi määräaikaiseen perhepäivähoitajan toimeen 

ryhmäperhepäiväkoti Touhulaan ajalle 11.8.2014 – 31.7.2015 Päivi Kulti-

man. Määräaikaisuuden peruste on muutokset hoitolasten ja vuorohoitoa 

tarvitsevien lasten määrissä.  

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): 

Touhulan perhepäivähoitajan määräaikaiseen toimeen valitaan Päivi Kulti-

ma. Eduksi katsotaan soveltuva koulutus sekä aikaisempi työkokemus Tou-

hulan perhepäivähoitajan tehtävistä. 

 

Selostus: 

Karesuvannon ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa on ollut haettavana määräai-

kainen perhepäivähoitajan toimi ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Hakukuulutus 

on ollut nähtävillä ilmoitustauluilla, Enontekiön Sanomissa ja MOL:n si-

vuilla. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 64 § SELVITYS PENTTI MÄKITALON VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN 

KIRJASTOAUTON KOTIPAIKAN MUUTTAMISTA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Sivistyslautakunta päätti esittää yhteispohjoismaisen kirjastoauton joh-

tokunnalle ja edelleen Muonion ja Kautokeinon kunnille, että kirjastoau-

tosopimusta muutetaan niin, että kirjastoautoon valittavat uudet työnte-

kijät ovat Enontekiön kunnan työntekijöitä. 

 

Päätösehdotus (ki-ku): 

Mikäli Enontekiöstä tulisi yhteispohjoismaisen kirjastoauton isäntäkun-

ta, tilakysymysten ratkaisemisen ohella kulujen jakosuhde muuttuisi 

isännyyden ja käytön perusteella. Muutoksesta aiheutuvia taloudellisia 

vaikutuksia on vaikea tarkalleen arvioida (verotulot, valtionosuudet).  

Asia pidetään vireillä ja keskusteluja eri osapuolten välillä jatketaan. 

 

 

Selostus: 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6.2013 58 § Pentti Mäkitalo teki seuraa-

van valtuustoaloitteen: 

”Enontekiön kunnan tulisi selvittää, saadaanko kirjastoauton sijoitus-

paikaksi vastavuoroisesti Enontekiö. Tämä voisi tuoda työpaikkoja kun-

taan.” 

 

Muutosajatuksen tavoitteena on uusien työpaikkojen ja verotulojen saami-

nen Enontekiölle ja toisaalta Enontekiön keskeinen sijainti auton toimi-

alueella, ajomatkojen lyheneminen esim. Koutokeinoon. 

 

Kirjastoauton kotipaikan muuttamista koskevaan valtuustoaloitteeseen 

liittyen Enontekiön kunta teki viime vuoden lokakuussa hankehakemuksen 

ELY:lle/AVI:lle, ”Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan”, joka on lu-

ettavissa netistä osoitteesta 

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/storfjord-mukaan-ja-hallintoko-

hettaan. Hankehakemus merkittiin tiedoksi kirjastoauton johtokunnan ko-

kouksessa 14.3.2014. 

AVI teki maaliskuun lopulla 2014 kielteisen päätöksen. Päätökseen on 

kirjattu seuraava perustelu: 

”Avustusta ei myönnetä, koska hakemuksessa yhteistyökumppanina mainittu 

Muonion kunta ei ole kiinnostunut hallintojen yhdistämisestä eikä kir-

jastoauton hallinnoinnin siirtämisestä.  

Storfjordin kunnan mukaantulolle yhteispohjoismaisen kirjastoauton toi-

mintaan ei ole estettä, mutta Suomen aluehallinto ei voi avustaa norja-

laista kuntaa.”  

 

Asiaa on tämän jälkeen käsitelty sivistysosaston osasto- ja työkokouk-

sissa, teknisen osaston rakennusmestareitten kanssa ja sähköpostitse 

AVI:n sivistystoimentarkastajan kanssa. 

 

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/storfjord-mukaan-ja-hallintoko-hettaan
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/storfjord-mukaan-ja-hallintoko-hettaan
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Esillä ovat olleet seuraavat asiat: 

 

Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta on jatkunut jo lähes 35 vuotta 

ja toimii hyvin. Toiminta on Enontekiön kunnalle hyvin edullista, OKM:n 

tuki on 80%-90% kustannuksista. Enontekiöläiset ovat auton aktiivisimpia 

asiakkaita, 60% auton lainoista tehdään Enontekiön 50 pysäkillä. Laina-

usluvut ovat Suomen huippua. Enontekiön osuus auton käyttömenoista on 

35%, Muonion 45% ja Koutokeinon 20%.  

 

Kirjastoautolle on rakennettu Muonion pääkirjaston yhteyteen talli. Sa-

massa rakennuksessa sijaitsevat myös kirjavarasto ja henkilökunnan sisä-

työtilat. Kirjastoautossa on kaksi ja puoli työntekijää, kirjastoauton-

kuljettaja, autokirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija(50%).  

Kirjastoauton mitat ovat: korkeus 3,4 m, pituus 12 m ja leveys 2,55 m. 

Enontekiön kunnan rakennusmestareitten mukaan kirjastoautotallin raken-

taminen maksaisi noin 300.000 €. Tallin rakentamiseen ei ole mahdollista 

lähivuosina saada valtionapua, koska Muonion kunta on vuonna 2013 saanut 

120.000 €:n valtionavustuksen uuden yhteispohjoismaisen kirjastoauton 

hankintaan. Auton henkilöstöltä saatavilla verotuloilla voidaan kattaa 

tallin käyttökustannukset, ei investointia.  

Lisäksi tarvittaisiin henkilökunnan sisätyötilat ja kirjavarasto 20000 

niteelle (12 m x 5 m). 

Enontekiön kunnan alueella on kirjastoauton mitat täyttäviä autotalleja. 

Niiden soveltuminen kirjastoautokäyttöön lienee kuitenkin ongelmallista 

puuttuvien varasto- ja työtilojen vuoksi. 

 

Hallinnon muutokseen pitäisi saada päärahoittajan eli OKM:n suostumus. 

Tämä puolestaan edellyttää, että osapuolet ovat yksimielisiä muutoksen 

tarpeellisuudesta. 
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Sivistysltk 65 § ENONTEKIÖN KUNNAN KULTTUURIPALKINTO 2014 

 

 

Päätös: 

Enontekiön kunnan kulttuuripalkinto 2014 päätettiin antaa Eanodaga Po-

werdancers –ryhmälle. Ryhmä osallistui Sodankylässä maaliskuun lopulla 

järjestettyyn saamelaisnuorten taidetapahtumaan, jonka teemana oli tans-

si, ja voitti oman sarjansa. Ryhmään kuuluu kuusi nuorta: Britt-Inger 

Ruotsala, Kristen-Anne Ruotsala, Anni-Sofia Löf, Susan Löf, Petra Ikonen 

ja Sofia Kallionlähde. Ryhmän ohjaajana toimii Rosa Pietikäinen. Esiin-

tymispuvut ko. esitykseen valmisti Maarit Magga. 

 

Palkinnon suuruus on 800 € ja se jaetaan Väärtipäivillä, la 13.9.2014, 

jakajina ovat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo ja kirjastonhoitaja-kulttuuritoimenhoitaja Anneli Aro. 

 

Päätösehdotus (ki-ku): 

Sivistyslautakunta päättää Enontekiön kunnan vuoden 2014 kulttuuripal-

kinnon saajasta. Palkintoa varten varataan kulttuuriavustusmäärärahasta 

800 €. 

 

Sivistyslautakunta päättää, minkä tilaisuuden yhteydessä kulttuuripal-

kinto jaetaan (aiemmin valtuuston kokouksen alussa tai Väärtipäivillä) 

ja ketkä suorittavat palkinnon jakamisen (aiemmin sivistyslautakunnan pj 

ja kunnanjohtaja). 

 

 

Selostus: 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa Enontekiön kun-

nan vuoden 2014 taide- tai kulttuuripalkinto, oheismateriaalina luettelo 

aiemmin(1986 - 2013) palkituista.  
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Sivistysltk 66 § KULTTUURIAVUSTUKSET 2014 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Vuontisjärven Viimaa ohjataan hakemaan ensi vuonna kulttuuriavustusta 

johonkin tiettyyn, vuoden aikana toteutettavaan tapahtumaan. 

 

Päätösehdotus (ki-ku): 

Sivistyslautakunta on edellisessä pykälässä päättänyt Enontekiön kunnan 

vuoden 2014 kulttuuripalkinnosta ja varannut siihen 800 €. 

Sivistyslautakunta päättää jakaa kulttuuritoimen kohdeavustukset, yh-

teensä 5200 € seuraavasti: 

Hetan Musiikkipäivät ry  4400 € 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry  400 € 

Palojoensuun kyläyhdistys   400 € 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut kokouksessaan 13.2.2014 ja Enontekiön 

Sanomissa ke 26.3.2014 kulttuuritapahtuma- ja kulttuuritoimen kohdeavus-

tukset haettavaksi 25.4.2014 klo 15.45 mennessä ja päättänyt jakaa kult-

tuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia yhteensä 

enintään 6000 euroa. 

Kulttuuriavustuksista päättämistä ohjaavat vuonna 1998 voimaan tulleet 

Enontekiön vapaa-aikalautakunnan kulttuuriavustusten ja apurahojen jako-

perusteet. 

Kulttuuriavustusmäärärahasta voidaan hakemuksetta jakaa myös Enontekiön 

kunnan vuoden 2014 taide- tai kulttuuripalkinto. 

 

Kulttuuriavustusta ovat määräaikaan mennessä hakeneet: 

 

Hetan Musiikkipäivät ry, 45. Hetan Musiikkipäivien järjestämiseen 14.-

20.4.2014, 5200 €. 

Karesuvannon kyläyhteisö Gaskkas ry, Juhannusjuhlan järjestämiseen Eu-

rosuvannossa juhannusaattona, 800 €. 

Palojoensuun kyläyhdistys, yhteisen Jouluruokailun järjestämiseen kylä-

läisille, 1000 €. 

 

Hakemusten yhteissumma on 7000 €. 

 

Hakuajan päättymisen jälkeen, 30.4.2014 klo 8.29 tuli sähköpostilla vie-

lä yksi hakemus: 

Vuontisjärven Viima ry, toiminta-avustuksena, 1500 €.  

Hakemus tuli myöhässä eikä kulttuuriavustusmäärärahasta voida jakaa seu-

roille toiminta-avustuksia, vaan kulttuuriavustukset ovat kohdeavustuk-

sia. 
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Sivistysltk 67 § LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PERUSAVUSTUKSET 2014 

 

Päätös: 

Sirpa-Liisa Korva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn ajaksi (hallintolaki 28§ kohta 5). 

 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Päätösehdotus (vap.ts):  

Enontekiön Kiekko-94 ry   1500 €  

Enontekiön moottorikerho ry  1100 €  

Hetan Hukat ry                    1000 €  

Hetan Latu ry     1100 €  

Kilpisjärven Saana-Veikot ry    1000 € 

  yhteensä          5700 € 

Jakamatta jäävä 300 € siirretään kohdeavustuksiin. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perusavustukset pe 

25.4.2014 mennessä ja jakaa perusavustuksia enintään 6000 €.  

Perusavustuksilla tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää pai-

kallisten liikuntajärjestöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman 

mukaiseen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Perus-

avustusta myönnettäessä huomioidaan seuraavia perusteita: 

Toiminnan määrä, laatu ja laajuus  

- jäsenmäärä (maksaneet)  

- toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen 

- toiminnan monipuolisuus, harrastavat liikuntamuodot, toimivat jaos-

tot  

Avustuksen tarve  

- yhdistyksen taloudellinen tila  

- muualta saatava apu  

- tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole avustus-

ta     

vähentävä tekijä 

- yhteiskunnallinen merkitys  

- yhdistysten työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toimin-

nan  

aloilla 

- erityisliikunnan järjestäminen  

- liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille  

Perusavustusta ovat hakeneet:  

Enontekiön Kiekko-94 ry   3000 €  

Enontekiön moottorikerho ry  2000 €  

Hetan Hukat ry                    1200 €  

Hetan Latu ry     1500 €  

Kilpisjärven Saana-Veikot ry    1500 € 

Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen. 
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Liikuntajärjestöt ovat kokoontuneet 20.5.2014 keskustelemaan vapaa-

aikatoimensihteerin jakoehdotuksesta. 
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Sivistysltk 68 § NUORISOJÄRJESTÖJEN PERUS-JA KOHDEAVUSTUKSET 2014 

 

Päätös: 

Sirpa-Liisa Korva poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn ajaksi (hallintolaki 28§ kohta 5). 

 

Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (vap.ts):  

Sivistyslautakunta päättää jakaa perus- ja kohdeavustukset seuraavasti:  

Koko jakosumma 3000 € jaetaan ainoastaan perusavustuksena huomioituna 

hakijoiden määrän lisääntyminen. 

Perusavustus: 

Enontekiön Hellsrk ry   900 € 

Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto  800 € 

Min Eallu rs    600 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry   700 €  

Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä harkitaan avustussumman kasvattamis-

ta. 

 

Selostus:  

Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi perus- ja kohdeavustukset 

nuorisotoimintaan pe 25.4.2014 mennessä ja määritellyt summaksi 3000 €.  

Nuorisotoiminnan avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdis-

tyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten itsensä jär-

jestämille toimintaryhmille. Nuorisotoimen osalta hakijan jäsenistä tu-

lee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.  

 

Perusavustus 

Niillä tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten 

nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen 

toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen.  

Kohdeavustus  

Avustus on kertaluonteinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä 

aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leirei-

hin, matkoihin ja toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankin-

taan.  

Kohdeavustusten jako perustuu maksutositteisiin.  

Yhteenveto liitteenä.  

Perus- ja kohdeavustusta ovat hakeneet:  

Perusavustus  

Enontekiön Hellsrk ry   1000 € 

Enontekiön VPK ry/nuoriso-osasto  1500 € 

Min Eallu rs     700 € 

MLL Enontekiön yhdistys ry    800 €  

Kohdeavustus  

Min Eallu rs, leiri- ja retkiavustusta  500 €   

MLL Enontekiön yhdistys ry, jäsenmatkaan   550 € 

 

Yhdistelmä toimitetaan kokoukseen.  
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Sivistysltk 69 § TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN 

NIMIKKEELLE / KESKUSKEITTIÖ  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2014 (28§) päättänyt siirtää 

asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jolloin asian valmistelija esit-

telijä on paikalla. Asia käsitellään 22.5.2014 olevassa kokouksessa, 

päätösehdotus 25.3.2014 ehdotuksen mukaan.  

Sivistyslautakunta päättää, että keskuskeittiön henkilöstön nimikkeet 

muutetaan ruokapalvelutyöntekijän nimikkeelle. Nimikemuutoksen mukaan 

tehdään tarkistukset keittiöhenkilöstön palkkaukseen. Ruokapalvelutyön-

tekijän pätevyysvaatimuksena on vähintään catering-alan perustutkinto 

tai vastaava aikaisempi koulutus. 

- - - - - - - - - - 

 

Sivistysltk 25.3.2014 

Päätös:  

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen, jolloin asian valmisteli-

ja/esittelijä on paikalla. 

 

Päätösehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunta päättää, että keskuskeittiön henkilöstön nimikkeet 

muutetaan ruokapalvelutyöntekijän nimikkeelle. Nimikemuutoksen mukaan 

tehdään tarkistukset keittiöhenkilöstön palkkaukseen. Ruokapalvelutyön-

tekijän pätevyysvaatimuksena on vähintään catering-alan perustutkinto 

tai vastaava aikaisempi koulutus. 

Selostus: 

Keskuskeittiön vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilökunta on tullut 

kuulluksi ammattinimikkeiden muutoksista 26.2.2014. Kvtes:n mukaisiin 

nimikkeisiin on yleisesti siirrytty tai siirrytään kunta-alan ruokapal-

velussa. Palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtai-

sesta palkanosasta ja työaikakorvauksista. Ruokapalvelutyöntekijän nimi-

ke pitää sisällään ammattitehtävien osalta ravitsemistyöntekijän, kokin 

ja ruokapalveluvastaavan työt. Palkkausluokassa 06RUO05A on ammattitason 

erityisosaamista vaativa perustyö, joka edellyttää itsenäistä vastuuta 
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ruoan valmistuksesta. Ruokapalvelutyöntekijän palkkausluokka 06RUO05B 

sisältää ruokapalvelun ammattitason perustyön (ruoanvalmistus), kuumen-

nuskeittiön ja jakelukeittiön toiminnasta ja taloudesta vastaaminen an-

nettujen ohjeitten mukaisesti.  

Esitän keskuskeittiön nimikkeiden muuttamista seuraavasti ja nimikkeiden 

saattamista voimaan mahdollisimman pian. Nimikemuutosten jälkeen työnte-

kijöiden palkkaus pysyy vähintään samalla tasolla, mitä se nyt on. Palk-

kauksessa huomioidaan eri työtehtävien vaativuustaso, koulutus ja työko-

kemus. Järjestelyvaraerillä palkkauksia tarkistetaan vastaamaan tehtävä-

kohtaisesti työn vaativuutta. 

Leila Alapuranen Virkasuhteinen emännän nimike muutetaan ruokapalvelu-

työntekijän nimikkeelle, palkkausluokka vaativat ammattitehtävät 

06RUO05A. Virka säilytetään ko. työntekijän työssäoloajan, (arvio 2015 

vuoden loppuun), perusteluna varavastaavana toimiminen. Tehtäväkohtai-

sessa palkassa huomioidaan varavastaavana toimiminen ja ruoanvalmistuk-

sen vaativuus keskuskeittiöllä.  

Rantatalo Helena, (työaika 83,5 % täydestä työajasta, 1.1- 31.7.2014 100 

% työaika) Työsopimussuhteinen emäntä-siivooja nimike, muutetaan työso-

pimussuhteisen ruokapalvelutyöntekijän nimikkeelle, palkkausluokka vaa-

tivat ammattitehtävät 06RUO05A. Tehtäväkohtaisessa palkassa huomioidaan 

ruoan valmistuksen vaativuus keskuskeittiöllä. 

Palo Marita (työaika 78,5 % täydestä työajasta, 1.1 - 31.7.2014 100 % 

täydestä työajasta) Työsopimussuhteinen keittiöapulaisen nimike muute-

taan työsopimussuhteisen ruokapalvelutyöntekijän nimikkeelle palkkaus-

luokka ammattitehtävät 06RUO05B. Työ sisältää sekä keskuskeittiöllä am-

mattitason työt että Luppokodilla jakelukeittiön toiminnasta vastaaminen 

omalla vuorolla. 

Välitalo Sinikka (työaika 99,2 % täydestä työajasta) Työsopimussuhteinen 

keittiöapulaisen nimike muutetaan työsopimussuhteisen ruokapalvelutyön-

tekijän nimikkeelle, palkkausluokka 06RUO05B. Työ sisältää ensisijaises-

ti ruuanvalmistuksen Peltovuoman koululla koululaisille, päivähoitoon ja 

avopalveluasiakkaille. Työ on yhdistelmätyö sisältäen myös Peltovuoman 

koulun siivouksen, 28,1 tuntia / viikko. Tarvittaessa työkohde on myös 

Luppokodilla jakelukeittiön toiminnasta vastaaminen tai keskuskeittiöllä 

ammattityöt.  

Sirpa Seppälä (työaika 62 % täydestä työajasta) Työsopimussuhteinen 

keittiöapulaisen tehtävä on voimassa määräaikaisena 1.1 - 31.7.2014. 

Tehtävä korvaa eläkkeelle jääneen Inga Saara Kärjen emännän nimikkeellä 

olleen työn. Ko. emännän työsopimussuhteinen toimi lopetetaan, määräai-
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kainen työ keittiöapulaisen nimikkeellä muutetaan ruokapalvelutyönteki-

jän nimikkeelle, palkkausluokka ammattitehtävät 06RUO05B. Työn sijoitus-

paikka on ensisijaisesti Luppokodilla jakelukeittiön toiminnasta vastaa-

minen, tarvittaessa myös keskuskeittiöllä ammattityöt. 
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Sivistysltk 70 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT  

 

 

 Satu-Marja Eira-Keskitalo tiedusteli varhaiskasvatusohjaajalta päi-

vähoidon varauskäytäntöjä tilanteissa, joissa lapsen hoidontarpee-

seen tulee muutoksia ja tilanteissa, joissa työntekijä ottaessaan 

sijaisuuden vastaan tarvitsee yllättäen lastenhoitoa. Käytäntöön 

toivotaan joustavuutta. 

 

Varhaiskasvatusohjaaja kertoi, että seuraavan viikon hoito on va-

rattava maanantaina kello 12 mennessä. Tämän jälkeen seuraavan vii-

kon työvuorot lyödään lukkoon. Aikataulu perustuu työaikalakiin. 

Myöhässä tulevat ilmoitukset tai hoitoaikojen muutokset otetaan tä-

män jälkeen vastaan, mikäli ne sopivat hoitajien suunniteltuihin 

työvuoroihin ja lapsiryhmän kokoon. Käytäntö on kaikille vanhemmil-

le sama.  

 

Yllättävän hoidontarpeen ilmetessä on mahdollisuus parin päivän 

tarpeeseen tiedustella tilapäistä päivähoitoa. Sitä on mahdollista 

saada, mikäli se sopii lapsiryhmän kokoon ja suunniteltuihin työ-

vuoroihin. Pidemmälle tarpeelle on tehtävä päivähoitohakemus. Lap-

sen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle las-

ten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen päivähoitopaikan, 

on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen 

kuin lapsi tarvitsee päivä-hoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve 

kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta ei-

kä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaik-

kaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kak-

si viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. 
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Sivistysltk 71 § VIRKAVAPAUSHAKEMUS/MAARIT MAGGA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta myöntää opintovapaalain perusteella lehtori Maarit 

Maggalle palkatonta opintovapaata hakemuksensa mukaisesti ajalle 

22.12.2014 – 1.6.2015.  

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

” Enontekiön kunta/sivistyslautakunta 

Hetta 15.5.2014 

 

HAKEMUS 

 

Viittaan sivistyslautakunnan edelliseen päätökseen koskien virkavapaaha-

kemustani syyslukukaudeksi 2014. 

 

Haen edelleen palkatonta opintovapaata koko lukuvuodeksi eli 22.12.2014 

– 1.6.2015. 

 

Aion suorittaa duodjemasteropintoni loppuun. 

 

Terveisin 

Maarit Magga, FM/saamen lehtori” 

 

Kuntatyönantajien lakimiehen ja OAJ:n lakimiehen mukaan opintovapaa on 

lakisääteinen vapaa, jota opintovapaalain ja asetuksen määräysten täyt-

tyessä on myönnettävä hakemuksen mukaan. Opintovapaa rinnastuu perheva-

paisiin ja on eri asia kuin esim. vuorotteluvapaa, joka on harkinnanva-

rainen. Opettajalla on oikeus hakea vapaa niin, että hän palaa kesäksi 

töihin. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 72 § OPINTOVAPAAN SIJAINEN/SAAMEN KIELEN LEHTORI 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta palkkaa sijaiseksi ilman hakumenettelyä FM Anne-Mari 

Kukkosen saamen kielen lehtori Maarit Maggan opintovapaan ajaksi. Viran-

sijaisuutta ei laiteta julkiseen hakuun, koska tiedetään, että muodolli-

sesti kelpoisia saamen kielen lehtoreita ei ole helposti saatavana ja 

nyt yhdeltä on saatu suullinen suostumus viransijaisuuden vastaanottami-

seen. Hän myös tuntee Hetan koulukeskuksen ja hänellä on myös suomen 

kielen aineenopettajan kelpoisuus. 

 

Selostus: 

Lehtori Maarit Magga on hakenut palkatonta opintovapaata koko lukuvuo-

deksi 2014 – 2015. Saamen kielen lehtoreita on vaikea saada. Kyselyn pe-

rusteella FM Anne-Mari Kukkonen olisi halukas tulemaan saamen kielen 

lehtorin opintovapaan sijaiseksi. Hänellä on muodollinen kelpoisuus teh-

tävään. 
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   Enontekiöllä ___/___ 2014 

Sivistysltk 73 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Enontekiön kunnalle liikuntalain 

(1054/1 998) 8 §:n ja 10 §:n nojalla valtionavustusta 60 000 euroa käy- 

tettäväksi Hetan liikuntahallin peruskorjaushankkeen kustannuksiin. 

Määräraha sisältää arvonlisäveron. 

 

Muonion kunnan sivistyslautakunta on päättänyt jatkaa vanhan yhteispoh-

joismaisen kirjastoasuton myyntiaikaa 16.6.2014 asti. 

 

Enontekiön kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 12.5.2014  

140 §: ”Ulla Keinovaara esitti, että kirjastoauton yhteyteen otettaisiin 

muitakin palveluja, kuten esim. lääkepalvelu. Kunnanhallitus päätti 

esittää asian kirjastoauton hoitotoimikunnalle.” 
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Sivistysltk 74 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 
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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 56, 64, 70, 73 

 

 

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

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,71, 72,74    

 

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 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,71, 72,74    

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

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

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Rovaniemen hallinto-oikeus 

Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi 

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

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää 

  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

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

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

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

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

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

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

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

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

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

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

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

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

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

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

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

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

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

tymistä. 
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