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ASIALISTA 

152 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

153 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

154 § Lausunto aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun/Päivi Kum-

puniemi(ei-julkinen, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 

24 kohdat 25, 29, 30) 

155 § Sivistystoimen toiminnan tarkastelu vuodelta 2017 (BSC kor-

tin hyväksyminen) 

156 § Sivistystoimen vuoden 2017 käyttötalousbudjetin toteutumisen 

hyväksyminen 

157 § Evästyskeskustelu esiopetuksen järjestämisen vaihtoehdoista 

158 § Esikouluopetuksen järjestäminen Hetassa varhaiskasvatuksen 

toimialan alla 1.8.2018 alkaen 

159 § Varhaiskasvatuksen käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen 

vuodelle 2018 

160 § Kiertävän lastentarhanopettaja-erityislastentarhanopettajan 

rekrytointi 

161 § Saamenkielisen lastenhoitajan rekrytointi päiväkoti Riekkoon 

162 § Saamenkielisen lastentarhanopettajan rekrytointi päiväkoti 

Riekkoon 

163 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

164 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  

165 § Kokouksen päättäminen 
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Elinv.ltk 152 § ELINVOIMALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus:  

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkir-

jantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän 

kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus: 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätös-

valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjoh-

tajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus. 

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti näh-

tävillä pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä 

kunnan virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjien ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikä-

li heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 

myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Elinv.ltk 153 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET/KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

 

Päätös: 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  154 § LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE TEHTYYN KANTE-

LUUN/PÄIVI KUMPUNIEMI(Ei-julkinen, Laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta § 24 kohdat 25, 29, 30) 
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Elinv.ltk 155 § SIVISTYSTOIMEN TOIMINNAN TARKASTELU VUODELTA 2017 

(BSC-KORTIN HYVÄKSYMINEN) 

 

 

Päätös:  

 

 

Ehdotus (rehtori):  

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi vuoden 2017 si-

vistystoimen toiminnan toteutumisen ja antaa sen edelleen kunnan-

hallitukselle sekä kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto asettaa vuosittain talousarvion laadin-

nan yhteydessä toimialoille myös toiminnalliset tavoitteet, joiden 

toteutuminen kirjataan osaksi Enontekiön kunnan tilinpäätöstä. 

 

Alla on vuodelle 2017 asetettu sivistystoimen BSC-kortti toteutu-

mineen.  

 

SIVISTYSTOIMI 2017 
 
Sivistystoimen painopistealueet: 

 turvataan palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisten asuinpaikasta riippumatta 

 lasten ja nuorten koulumotivaation lisääminen 

 paikallisen kulttuurin ja perinteisten arvojen kunnioittaminen 

 terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 viihtyisät toimintaympäristöt 

 Kalotti-yhteistyö 
 
Tehtävä: 
Järjestää laadukkaat, monipuoliset ja kehittyvät sivistyspalvelut. 
 
 
 

HYVINVOIVA KUN-

TALAINEN 

Tavoitteet  Mittarit Toteutuma 

2017 

Sivistystoimen 

palvelut tukevat 

jatkumoa lapsuu-

desta aikuisuu-

teen ja vanhuu-

teen 

Lakisääteisten palve-

luiden ja tehtävien 

turvaaminen.  

 

Kuntalaisen sivistyk-

sen edistäminen mukaan 

lukien vapaa-

ajantoiminta 

Palautteet. Ei ole tullut 

kirjallisia 

palautteita.  

1.1.– 31.5. 

vapaa-

aikatoimen ja 

kirjastonjoh-

tajan virka-

järjestelyt 
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kesken. 

Yksi kantelu 

koskien saa-

men opetuksen 

järjestämis-

tä, yksi oh-

jaajan tuen 

toteuttami-

sesta ja yksi 

saamenkieli-

sen varhais-

kasvatuksen 

järjestämi-

sestä. 

Lakisääteiset 

palvelut hoi-

dettu lakien 

mukaisesti. 

 

Organisaa-

tiomuutos 

1.6. alkaen. 

Sivistystoimi 

purettiin 

omiksi toimi-

alueiksi. 

 

Kilpisjärven 

uusi koulura-

kennus otet-

tiin käyttöön 

syksyllä. 

Maahanmuutta-

jien opetus 

toteutettiin 

Hetan koulu-

keskuksessa 

syksystä 2017 

alkaen.  

Suomi 100-

vuotta otet-

tiin vahvasti 

huomioon kou-

lujen opetuk-

sessa. Jär-

jestettiin 

mm. koulujen 

yhteinen ret-

ki  Saanan 

Valojuhlaan, 

koulukeskuk-
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sessa vanhan 

ajan joulu-

juhla. 

Työhyvinvointi 

ja terveys  

Osaava, motivoitunut 

ja hyvinvoiva henki-

löstö, joka sopeutuu 

muuttuviin toimintaym-

päristöihin. 

Sairauspoissa-

olomäärät. 

 

Sairauspois-

saolojen mää-

rä opetustoi-

messa 493 

työpäivää. 

Tehty syksyl-

lä yksi  työ-

kyvyn tuen 

tarpeen kar-

toituslista. 

 

 

LUONTOMATKAILUN 

EDISTÄMINEN  

Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2017 

Lapset ja nuoret 

kasvavat luonto-

matkailuyrittä-

jyy-teen 

 

 

Luontomatkailuyrittä-

jyys osaksi varhais-

kasvatus- ja opetus-

suunnitelmia  

(toiminnallisesti nä-

kyy päivittäisessä 

työssä) 

Luontomatkailu huomi-

oidaan vapaa-

aikatoimen toimin-

noissa  

 

Sisällytet-

ty suunni-

telmiin 

 

 

 

 

 

 

Esiopetuksen ops 

kohta 4.5. 

Peruskoulun ops 

kohta 3.5. ja L 

6 ”Työelämätai-

dot ja yrittä-

jyys”. Perusope-

tuksen saamen-

kielisen opetuk-

sen opetussuun-

nitelma.Lukion 

ops luku 2,  

 

PORO- JA LUON-

TAISELINKEINOJEN 

TUKEMINEN 

Tavoitteet Mittarit Toteutuma 

2017 

Lapset ja nuoret 

kasvavat poro- 

ja luontaiselin-

keinojen lähellä 

 

 

Poro- ja luontais-

elinkeinoyrittäjyys 

osaksi varhaiskasva-

tus- ja opetussuunni-

telmia (toiminnalli-

sesti näkyy päivit-

täisessä työssä) 

Sisällytetty 

suunnitelmiin 

Oppilailla 

ollut mah-

dollisuus 

osallistua 

kouluaikana 

porovuoden 

kiertoon.  

Sisältyvät 

em. opetus-

suunnitel-

miin (mm. 

lukion ops 

luku 5.2, 

eräkurs-

sit). 
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HYVÄ JOHTAMINEN 

JA HALLINTO 

Tavoitteet Mittarit Toteutuma 2017 

Ammattitaitoisen 

henkilöstön te-

hokas käyttö. 

 

 

Ammattitaitoi-

sen henkilös-

tön käyttö ko-

ko kunnan alu-

eella, hyödyn-

tää osaamista 

eri työyksi-

köissä. 

Virkasiir-

tojen mää-

rä, työpis-

teiden 

vaihdokset. 

Sisäisen haun 

poistaminen vaike-

utti toteuttamis-

ta. 

Peltovuoman koulun 

apulaisjohtajan 

tehtävät rehtoril-

le syksystä alka-

en. 

Yksi tuntiopettaja 

siirrettiin sääs-

tötoimena luokan-

opettajan virkaan. 

Tieto- ja vies-

tintäteknologian 

hyödyntäminen. 

Pedanetin käy-

tön kehittämi-

nen. 

Käyttäjien 

määrä. 

6 opettajaa käyt-

tää (kurssisisäl-

löt). Koulujen si-

vut kesken. 

Kalotti-

yhteistyö ja 

kansainvälisyys 

Lähialueyh-

teistyön sy-

ventäminen ja 

vakinaistami-

nen, kansain-

välinen toi-

minta (matkat 

ulkomaille). 

Hankkeiden 

määrä, vie-

railujen 

määrä. 

Opetustoimessa 2 

vierailua yhteis-

työkoulun Nordsj-

kotsbottenin kans-

sa (Kolmen pyykil-

lä, Nordsjoktsbot-

tenissa). Opetus-

toimen hankkeen 

kautta yksi vie-

railu Norjaan 

(Tromssa) ja yksi 

Ruotsiin (Jok-

mokk). 

Opetustoimen hank-

keita Tuntureiden 

lapset maailmalla-

kansainvä-

lisyyshanke ja lä-

hialueyhteistyö-

hankkeita Arktista 

pedagogiikkaa-

hanke ja Saame-

laismuusikin ai-

kuiskoulutushanke. 

Realistinen bud-

jetointi, talou-

den hallinta ja 

budjetissa pysy-

minen 

Taloudellisen 

tilanteen ak-

tiivinen tar-

kastelu ja 

muutoksiin 

reagointi.  

Raportointi 

osa-

vuosikatsa-

usten yh-

teydessä, 

budjettilu-

kujen ver-

Osavuosikatsaukset 

tehty ohjeiden mu-

kaisesti. 

Vapaa-aikatoimessa 

ei ollut vapaa-

aikatoimen sihtee-

riä eläköitymisen 
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tailu eri 

vuosilta 

alkaen vuo-

desta 2010 

jälkeen, joten 

määrärahoja jäi 

käyttämättä palk-

kauksen ja toimin-

nan osalta. Vapaa-

aikatoimi siirtyi 

hyvinvointilauta-

kunnan alaisuuteen 

1.6. 

Opetustoimi teki 

ylitysanomuksen 

syksyllä. Ylitys 

toteutui Hetan yh-

tenäisen perusope-

tuksen osalta ar-

vioidun mukaises-

ti, mutta tulojen 

lisääntyminen, yh-

teisten opettajien 

kirjausten muuttu-

misen ja  henki-

löstösivukulujen 

pienentymisen joh-

dosta ylitystä ei 

tullut. Opetustoi-

mi laittoi hankin-

takiellon loka-

kuussa. 

Opetustoimen toi-

mintakulut  

2016: 3.461.521 

2017: 3.331.702. 

Ei ole vertailu-

vuosia, koska or-

ganisaatiomuutos 

on tullut voimaan 

1.6.2017. 

Ulkopuolisen ke-

hittämisrahoi-

tuksen hankkimi-

nen 

Perustoiminnan 

kehittäminen 

ulkopuolisella 

rahoituksella, 

määrää vähen-

netään nykyi-

sestä omara-

hoitusosuuden 

kasvun lisään-

tymisen vuok-

si. 

Hankkeiden 

määrä ja 

laatu 

Opetustoimessa:  

ESR-EMOK-

Osallisuus ja syr-

jäytymisen ehkäisy 

ESR-EMOK flat rate 

Vaativan erityis-

opetuksen henki-

löstön koulutus-

hanke 

Hetan koulu ja 

erälukio-Soma 

paikka oppia-

oppimisympäristö-

jen kehittämishan-
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ke 

Kerhotoiminnan ke-

hittämishanke 

Kalottikulttuuria 

tunturilapsille-

hanke 

Tuntureiden lapset 

maailmalla-hanke 

Esi- ja perusope-

tuksen tasa-arvoa 

kehittävä hanke 

sm-kielisen kou-

lunkäynninohjaajan 

palkkaamiseen 

Saamelaismusiikin 

aikuiskoulutushan-

ke 

Arktista pedago-

giikkaa-hanke 

Opetustoimen hank-

keiden kokonaisme-

not olivat 96.013 

€, ulkopuolinen 

tulorahoitus 

73.577 € ja kunnan 

rahoitusosuus 

24.439 €. Hank-

keilla työllistet-

tiin koko vuodeksi 

yhteisökoordinaat-

tori, sm-kielinen 

koulunkäynninoh-

jaaja ja osa han-

ke-

kulttuurityönteki-

jän palkasta. 

Vapaa-

aikatoimessa: 

Nuorten harraste-

kerhot-hanke 

Etsivä nuorisotyö-

hanke 

Nuorten työpaja-

hanke 

MOP-hanke 

Liikkuva koulu-

hanke 

100 lumista lahjaa 

Enontekiöltä 
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HENKILÖSTÖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto 

 

 

 

 

 

 

Vastuualue: Opetuksen toimiala TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 organisaatiomuutos 
1.6. Tässä vain opetustoimen 
henkilöstö ja koulujen siivoush-
löstö 

     

Vakinainen henkilöstö  65 70 35,7 
kokoaikaiset      
osa-aikaiset   2 1 - 

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia 
ja palkkatuella palkattuja) 

    

kokoaikaiset   13 7,5 8 
osa-aikaiset   4 2,5 3,4 

Yhteensä   84 81,00 47,1 

 
Vastuualue: Varhaiskasvatus 

TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP  2018  

     

Vakinainen henkilöstö     
     kokoaikaiset    15  
     osa-aikaiset      

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia 
ja palkkatuella palkattuja) 

    

    kokoaikaiset    6  
    osa-aikaiset      

Yhteensä    21  
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Elinv.ltk 156 § SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN 

TOTEUTUMISEN HYVÄKSYMINEN 

 

Ehdotus (rehtori): 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi sivistystoimen 

vuoden 2017 käyttötalousbudjetin toteutumisen ja antaa sen edel-

leen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Liitteessä 1 on vuoden 2017 käyttötalousbudjetin toteutuminen.  

 

Opetustoimen vuoden 2017 TA-menoraami oli 3.307.520 €, toteutumak-

si muodostui 3.331.702,85 €. Menoissa tuli ylitystä 24.182,85 €. 

Tulojen arvioitua suuremman toteutumisen ja lokakuussa opetustoi-

men antaman hankintakiellon vuoksi toimintakatteeseen ei tullut 

ylitystä. 

 

   TA 2017  Toteutuma 2017 

Toimintatuotot  460.900 €          495.014,90 €    107.4 % 

Toimintakulut 3.307.520 €      3.331.702,85 €   100.7 %   

Toimintakate 2.846.620 €      2.836.687,95 €    99.7 %    

  

 

Hetan koulukeskuksen taksikulut ylittyivät ennakolta annetun yli-

tysoikeushakemuksen mukaisesti 96.372 € ja henkilöstökulut ylit-

tyivät 37.737 € eli yhteensä ylityksiä tuli 134.109 €. 

 

Lukion ja Hetan yhtenäisen peruskoulun opettajat ovat yhteisiä ja 

palkkausten kohdentaminen vuosittain vaihtelee lukuvuosien vaihtu-

essa kesken kalenterivuoden. Lukion puolelta säästyi henkilöstöku-

luja 47.418 €. Tätä ei voinut ennakoida, koska edellisenä vuonna 

ne olivat 31.996 € enemmän. Lukion henkilöstökulujen vähenemiseen 

kesken kalenterivuotta vaikutti yhteisten opettajien palkkojen 

painotukset perusopetuksen puolelle, opiskelijamäärän pienenemi-

nen, osa-aikainen virka ja kurssimäärien muutokset. Taloudellisis-

ta syistä yksi tuntiopettaja siirrettiin vapautuneeseen luokan-

opettajan virkaan syksyllä. Kokonaisuudessaan palkat ja palkkiot-

menoerä ylittyi 15.573 €. 

 

Koulujen menoissa tuli säästöjä henkilösivukuluissa yhteensä 

75.355,- (eläkekulut ja muut henkilösivukulut). 

 

Opetustoimen toimintatuotot lisääntyivät 34.114 € arvioidusta saa-

menkielisen opetuksen valtionavustuksen kasvun vuoksi jokaisen 

koulun osalta. 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 157 § EVÄSTYSKESKUSTELU ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN VAIH-

TOEHDOISTA 

 

Päätös: 

 

 

 

Ehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):  

Elinvoimalautakunta antaa evästyksensä esiopetuksen järjestämises-

tä Enontekiön kunnassa 1.8. alkaen ja antaa asian valmisteltavaksi 

viranhaltijoille. Elinvoimalautakunta antaa asian valmistelulle 

aikarajan, minkä jälkeen lautakunta kokoontuu päättämään asiasta.  

 

Selostus:  

 

Kunnassa on keskusteltu esiopetuksen tulevaisuudesta. Aiheesta on 

keskusteltu aiemmin myös lautakuntatasolla, mutta varsinaisia val-

misteluesityksiä asiasta ei ole tehty. Elinvoimalautakunnan koko-

uksen 5.2.2018 pöytäkirjan mukaan 134 § asiaa ei ole annettu val-

misteltavaksi.  

 

Selostusta asiasta tarkennetaan perjantaihin 16.3. mennessä.  
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Elinv. ltk 158 § ESIKOULUOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN HETASSA PÄIVÄKOTI 

RIEKOSSA 1.8.2018 ALKAEN 

 

Päätös: 

 

 

 

Ehdotus (rehtori): 

Elinvoimalautakunta päättää, että esikouluopetus Hetassa järjeste-

tään Hetan päiväkodissa 1.8.2018 alkaen. 

 

 

Selostus: 

Elinvoimalautakunnan kokouksessa 5.2.2018 § 134 lautakunnan jäsen-

ten esille ottamissa asioissa tuotiin esille, että Enontekiöllä 

tulisi päiväkodin käytön kehittämistä jatkaa siirtämällä esikoulu 

varhaiskasvatuksen toteuttamaksi. Asian valmistelu annettiin vi-

ranhaltijoille tehtäväksi. 

 

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat kunnat. Myös yksityiset pe-

rusopetuksen järjestäjät ja valtion oppilaitokset voivat erillisen 

luvan perusteella järjestää esiopetusta. Kunta voi myös hankkia 

esiopetuksen ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluiden 

tuottajalta, esimerkiksi yksityiseltä päiväkodilta. Kunta vastaa 

siitä, että ostopalveluna tuotettu esiopetus toteutetaan säädösten 

ja määräysten mukaisesti. Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen 

mukaisesti koulussa, päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa 

paikassa. Esiopetuksen kuuluminen opetustoimen alaisuuteen ei 

edellytä sen toteuttamista koulussa, vaan sitä voidaan yhtä hyvin 

antaa päiväkodissa. 

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä 

tuntia päivässä. Päivään saa kuulua enintään viisi tuntia esiope-

tusta(Opetushallitus). 

Opetusministeriö on antanut suosituksen esiopetusryhmän koosta. 

Sen mukaisesti yhden opettajan esiopetusryhmässä saa olla enintään 

13 lasta tai 20 lasta, jos ryhmässä on toinen koulutettu aikuinen. 

Opetuksen lisäksi oppimateriaalit ovat maksuttomia. Esiopetukseen 

otetuilla lapsilla on oikeus tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen 

tukeen sekä oppilashuoltoon. Lapsilla on myös oikeus maksuttomaan 

kuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on 

lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Esiopetuksessa 

lapset saavat jokaisena työpäivänä maksuttoman aterian. 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta 

opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvolli-

suuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään  
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esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toi-

mintaan. 

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huolta-

jien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa 

lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myön-

teisten oppimiskokemusten avulla. 

Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikut-

tavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään 

näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. 

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, 

että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. 

Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden 

aikana. Säännölliset vierailut tutustuttavat esiopetuksen oppilaan 

koulumaailmaan ja tulevan koulun arki, käytänteet ja väki opitaan 

tuntemaan yhteisissä tapaamisissa leikkien ja pelien kautta. 

Enontekiöllä esiopetus voidaan järjestää varhaiskasvatuksen yhtey-

teen vain Hetassa, jossa on päiväkoti ja sen mukainen henkilöstö-

rakenne (lastentarhanopettajat). 
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Elinv. ltk 159 § VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HY-

VÄKSYMINEN VUODELLE 2018 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):  

 

 

 

Selostus: 
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Elinv. ltk 160 § KIERTÄVÄN LASTENTARHANOPETTAJA-

ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN REKRYTOINTI 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi kiertävän las-

tentarhanopettaja-erityislastentarhanopettajan toimen 1.9. alkaen.  

 

 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnan erityislastentarhanopettajan 50% toimea hoitanut 

henkilö eläköityy alkusyksystä 2018. Varhaiskasvatuslaki 4 a § 

(28.12.2012/909) mukaan kunnassa on oltava lasten päivähoidossa 

esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan opet-

tajan palveluja.  

 

Kunnassamme toimii 3 varhaiskasvatusyksikköä ryhmäperhepäiväkoti-

na, joiden henkilöstörakenne koostuu perhepäivähoitajista. Nämä 

varhaiskasvatusyksiköt ovat pitkien välimatkojen päässä; Pelto-

vuoma, Karesuvanto ja Kilpisjärvi. Varhaiskasvatuksen suunnitel-

mallinen ja tavoitteellinen hoidon, opetuksen ja kasvatuksen koko-

naisuus painottaa pedagogikkaa, jolloin pedagoginen asiantuntijuus 

korostuu. Lastentarhanopettajat ovat nimenomaan varhaiskasvatuksen 

pedagogisia asiantuntijoita ja pedagogisen asiantuntijuuden saata-

vuus myös ryhmäperhekodeissa parantaisi varhaiskasvatuksen laatua 

entisestään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036#a28.12.2012-909
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Elinv. ltk 161 § SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN REKRYTOINTI PÄIVÄ-

KOTI RIEKKOON 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi 

Päiväkoti Riekon SAAMENKIELISEN LASTENHOITAJAN toistaiseksi voi-

massa olevan toimen 1.8.2018 alkaen 

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetun lain (272/2005) mukaan. Vaatimuksena on lähihoitajan tut-

kinto tai muu vastaava esim. lastenohjaajan tutkinto. Eduksi kat-

sotaan suuntautumisen lasten- ja nuorten koulutusohjelmaan sekä 

aikaisempi työkokemus alalta. Toimen ansiokas hoitaminen edellyt-

tää äidinkielenomaista saamenkielentaitoa ja laajaa saamelaiskult-

tuurintuntemusta.  

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vas-

taanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaus-

tan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekiste-

riote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 
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Elinv. ltk 162 § SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN REKRYTOINTI 

PÄIVÄKOTI RIEKKOON 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi 

 

Päiväkoti Riekon SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN toistaiseksi 

voimassa olevan toimen 1.8.2018 alkaen 

 

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on vähintään 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhan-

opettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-

koulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipe-

dagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneu-

voston asetuksella tarkemmin säädetään (laki sosiaalihuollon amma-

tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/7§) Eduksi 

katsotaan aikaisempi työkokemus alalta. Toimen ansiokas hoitaminen 

edellyttää äidinkielenomaista saamenkielentaitoa ja laajaa saame-

laiskulttuurin tuntemusta.  

 

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vas-

taanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaus-

tan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekiste-

riote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus: 
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Elinv.ltk 163 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 

 

 

Päätös 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

 

Tekninen johtaja 

 

 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

- Lupa moottorikelkkailu-uran sulkemiseen, välillä Hetta-Näkkälä 

Saami Ski Racen ajaksi la 7.4.2018 klo 18 - su 8.4.2018 klo 21 

saakka. 

- CCA-kyllästettyjen puiden käyttö rakentamisessa 

 

Rakennustarkastaja 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 28.2.2018 – 20.3.2018 

 

 

 

 

Tiedoksi tulleet asiat (infrastruktuuri): 

  

Kunnanhallitus 

12.2.2018 

- § 33 Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

26.2.2018 

- § 48 Valtuustoaloite/ Rajoitetut puheenvuorot 

- § 58 Kiinteistöluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Kunnanvaltuusto 

20.12.2017 

- § 90 Investointimäärärahan siirto kohteesta 099065 kiinteistäjen 

kunnostus, kustannuspaikkaan 099059 Karesuvannon koulu/päiväkoti 

 

 

Metsähallitus 

20.2.2018 

- Tutkimus- ja liikkumislupa: Lintujen rengastaminen ja keräkur-

mitsojen merkitseminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa 
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- Vastaus Vuontisjärven tokkakuntien osakkaille  

 

Lapin ELY-keskus 

23.2.2018 

- Linja-autopysäkkikatoksien poistaminen, Enontekiö 

 

 

 

Rehtori: 

- Oppilaaksi ottaminen 

- Sm-lehtorin viransijaisuuspäätöksen jatkaminen 31.3.2018 asti 

- Nuorten parlamentti Helsingissä eduskuntatalossa 23.3. Enon-

tekiöltä osallistuu kolme nuorta, matkat maksaa valtio Lehto-

ri Kari Murtolan tekemän hakemuksen perusteella. 

 

Varhaiskasvatusohjaaja (vastaava lastentarhanopettaja):  

 

- Valitus hallinto-oikeuteen ja annettu lausunto  

 

Kehitysjohtaja 

 

- Lentoliikenneselvityksen (Kiila Consulting) läpikäynti 

- SOTE-ratkaisujen valmistelun tilanne 

- Enontekiön kunnan yritysneuvontapalvelut 2018- 

- Seudulliset yrityspalvelut –palaveri 8.2. 

- Tunturi-Lapin Leader ry:n yhteistyökokous 16.2.  

- Tornionlaakson neuvoston kokoontuminen 13.3.-14.3. 

- Kautokeinon vierailu 15.3. 

- Saami Ski Race -valmistelut 

- Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n tulevaisuutta käsitelleet yhteis-

työpalaverit (25.1. ja 22.2.) Muonion kunnan edustajien kans-

sa 

- Jyppyrä-Paljasselkä –kehittämishankehakemus jätetty Lapin 

Liiton EAKR-hakuun 
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Elinv.ltk 164 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 
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Elinv.ltk 165 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
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Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 

91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät:  

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:  

 

Pykälät:  

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla.  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika  

 

  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät:  

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaati-  
muksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimus-

viranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALITUSOSOITUS  

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Valitusviranomainen ja valitusaika  

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

  

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti:  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU  

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Puhelin: 029 56 42800 Faksi: Faksi: 029 56 42841  

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus     valitusaika  

 

pykälät       30 päivää 

 

  

Hallintovalitus     valitusaika  

 

pykälät: 

 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
pykälät :     valitusaika  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei 

oteta lukuun.  

 

Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

– päätös, johon haetaan muutosta  

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia  

siihen vaaditaan tehtäväksi  

– muutosvaatimuksen perusteet.  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 

henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on  

ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-

daan toimittaa. 

  

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan  

alkamisen ajankohdasta.  
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-

kaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle  

viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vali-

tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivä-

nä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä 

voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä 

niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1)  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Oikeudenkäyntimaksu  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä  

perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 

päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään  

peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 

maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomio-

istuinmaksulaki).  

 

Pöytäkirja 

  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.  

Postiosoite: Ounastie 165  

Käyntiosoite: Ounastie 165  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi  

Faksinumero: 016 556 229  

Puhelinnumero: 040 487 6980  

Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15  

 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään  

pöytäkirjanotteeseen.  

 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 


