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Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman kommentointi  

 

342/12.07.00/2016 

 

SIVLK § 51 Varhaiskasvatusjohtaja 

   

 Opetushallitus on päättänyt 18.10.2016 uusista 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset  

varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään 

lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen 

tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa 

varhaiskasvatusta. 

 

 Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe 

lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu 

lapsen kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien 

kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 

Valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset 

edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle 

kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.  

 

 Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman 

laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta 

ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa ja yksityistä 

perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia 

ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkoti, 

perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toimintamuodolle 

erikseen.  

 

 Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja 

tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa 

laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset 

pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan 

arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat 

tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään 

lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää 

tavoitetta tai sisältöä. 

 

 Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman 

erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa 

muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten.Inarin kunnassa 

varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu kaikkia toimintamuotoja 

koskeviksi, johon kuuluu myös ostopalveluna tapahtuva kielipesätoiminta.   
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 Eri varhaiskasvatusyksiköt tekevät vuosittain Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta omat varhaiskasvatussuunnitelmat, 

yksikön omat Vasut. 

 

 Inarin kunnan suomenkielisen ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmat on laadittu yhteistyössä koko henkilöstön ja kielipesien 

edustajien kanssa ja niiden laatimisessa on kuultu lasten huoltajia ja 

yhteistyötahoja. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on 

aloitettu loppuvuodesta 2016 ja aikataulu on ollut tiukka. Koko henkilöstö 

on osallistunut koulutus- ja kehittämispäiviin ja 

varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan ja kirjoittaminen on vaatinut myös 

ilta- ja viikonlopputyötä, erityisesti eri yksiköiden esimiesten osalta.  

 

 Varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen ePerusteet-

palvelussa. Varhaiskasvatussuunnitelmien rakenne on sellainen, että 

jokaisen kohdan alussa on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden teksti. Sen jälkeen on väliviiva, jonka jälkeen alkavat 

kuntakohtaiset tarkennukset ja lisäykset kursivoituna. Inarin kunnan 

varhaiskasvatushenkilöstön yhdessä laatimat pedagogisen toiminnan 

tavoitteet (liikunta, luonto- ja ympäristökasvatus, kielten rikas maailma, 

yhteistyö huoltajien kanssa, lapsen tuki ja havainnointi, dokumentointi sekä 

arviointi) ovat edellä mainittujen osioiden lopussa tummennettuna tekstinä.     

 

 Esitykset Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmista ovat tällä hetkellä 

nähtävänä Inarin kunnan varhaiskasvatuksen www.sivuilla.  Henkilöstön, 

huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kommentoinnit on pyydetty 

toimittamaan 13.6.2017 mennessä. Kommentit käsitellään syksyllä ja 

mahdolliset muutokset tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn. 

 

 Esityksen liitteenä olevaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaan on korjattu muutamia lauserakenteita ja kirjoitusvirheitä. 

Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen Inarin kunnan suomenkielisen ja 

saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmat laitetaan nähtäväksi Inarin 

kunnan www.sivuille ja kommentointiaikaa jatketaan heinäkuun loppuun 

saakka. 

 

 Vs. osastopäällikön ehdotus: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman ja se otetaan käyttöön 

1.8.2017. 

 

  Vs. osastopäällikön muutettu ehdotus:  
 Sivistyslautakunta päättää, että 

 1. lautakunta hyväksyy Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

varhaiskasvatussuunnitelman ja että se otetaan käyttöön 1.8.2017.  

 2. kommentointiaikaa jatketaan heinäkuun loppuun saakka. Kommentit 

käsitellään syksyllä ja mahdolliset muutokset tuodaan uudelleen 

lautakunnan käsittelyyn. 
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  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi osastopäällikön muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Toimeksi:    varhaiskasvatusjohtaja 

 Tiedoksi:     varhaiskasvatusjohtaja/ varhaiskasvatuksen henkilöstö

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja vs. Ulla Hynönen, puh. 040 561 

1357  

 

 ________________ 

 

 

SIVLK § 94 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Inarin kunnan sivistyslautakunta hyväksyi Inarin kunnan suomenkielisen 

varhaiskasvatussuunnitelman kokouksessaan14.6.2017 § 51. 

Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen. 

Varhaiskasvatussuunnitelmasta pyydettiin kommentteja henkilöstöltä ajalla 

19.5.-28.5.2017, jonka jälkeen kommentteja pyydettiin lasten huoltajilta ja 

yhteistyökumppaneilta ajalla 31.5.-13.6.2017. Kommentointiaikaa 

päätettiin jatkaa sivistyslautakunnan kokouksen yhteydessä heinäkuun 

loppuun 2017. Varhaiskasvatussuunnitelmasta on tiedotettu lasten huoltajia 

asiakastiedotteella ja laitettu sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen yleinen 

tiedote Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien hyväksymisestä ja 

kommentointimahdollisuudesta 31.7.2017 mennessä varhaiskasvatuksen 

www.sivuille.  

 

 Huhtikuun lopulla 2017 Saariselän ja Ivalon alueen perheille tehtiin 

Vasukysely vanhemmille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä (kooste 

oheisena), josta saatiin Vasutyön loppuvaihetta varten n. 100 huoltajan ja 

lasten näkemyksiä hyvästä hoitajasta ja hoitopaikasta, varhaiskasvatuksen 

odotuksista sekä lisäksi saamelaisen varhaiskasvatuksen odotuksista ja 

tärkeistä asioista. Lasten huoltajilta on tullut ko. kyselyn lisäksi yksi 

sähköpostikommentti Vasuun liittyvistä asioista.Yhteistyökumppaneilta 

palautetta on tullut mm. kirjaston osalta siitä, että Vasuun kirjattaisiin 

vuosittain tehtävä yhteistyö konkreettisemmin.   

 

 Inarin kunnan Vasu-prosessia on ohjannut esimiehistä koostuva 

ohjausryhmä ja mukana on ollut yhteensä 19 Vasuyhdyshenkilöä suomen- 

ja saamenkielisistä yksiköistä ja lapsiryhmistä, jotka ovat työstäneet Vasua 

yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä on tullut yhteensä 6 

palautetta Vasusta, suurin osa saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaan liittyviä lisäyksiä tai tekstin siirtämistä Vasun eri kohtaan. 

Vasuyhdyshenkilöille on toimitettu nähtäväksi 25.10.2017 

Vasukommentoinnit ja pyydetty vielä uudelleen  6.11.2017 mennessä 

konkreettisia ehdotuksia, mitä muutoksia esitetään Vasuun. Uusia 

kommentteja Vasuyhdyshenkilöiltä on saatu neljä. 
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 Kaikki saadut palautteet ja kommentit on käsitelty Vasuohjausryhmän eli 

esimiesten toimesta. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat perustuvat 

lakisääteiseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin perusteisiin ja ohjaavat 

kunnan varhaiskasvatusta yleisesti. Yksityiskohtaisia kommentteja ja 

lisäysesityksiä Vasuun ei ole lisätty, koska jokainen päivähoitoyksikkö 

tekee erikseen yksikön oman Vasun yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. 

Yksikön omaan Vasuun kirjataan tarkemmat varhaiskasvatuksen toimintaan 

liittyvät painotukset, erityispiirteet ja tavoitteet. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat muokataan niiden 

hyväksymisen jälkeen eri tekstinkäsittelyohjelmalla selkeämpään muotoon 

kunnan  perusopetussuunnitelman mukaisesti, jossa Vasun perusteiden 

teksti ja kunnan yhteinen osuus ovat asiakirjassa eri väreillä. 

Vasuohjausryhmä esittää Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymistä liitteenä olevan listan mukaisin 

korjauksin ja lisäyksin.  

 

Ennen tämnän pykälän käsittelyä kuullaan perhepäivähoidonohjaaja Krista 

Känsälän alustus pykäliin 94. ja 95.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelmaan kuulemiskierroksen 

jälkeen tehdyt korjaukset. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Kokous keskeyttetiin klo 16.06-16.19 perhepäivähoidonohjaaja Krista 

Känsälän pykälien 94 ja 95 alustuksen ajaksi.  

 

 Toimeksi:      varhaiskasvatusjohtaja 

Tiedoksi:       varhaiskasvatusjohtaja/ varhaiskasvatuksen henkilöstö 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman kommentointi 

 

342/12.07.00/2016 

 

SIVLK § 52 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Opetushallitus on päättänyt 18.10.2016 uusista 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään 

lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen 

tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa 

varhaiskasvatusta. 

 

 Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe 

lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu 

lapsen kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien 

kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 

Valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset 

edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle 

kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.  

 

 Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman 

laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta 

ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa ja yksityistä 

perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia 

ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 

voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkoti, 

perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toimintamuodolle 

erikseen.  

 

 Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja 

tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa 

laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset 

pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan 

arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat 

tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään 

lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää 

tavoitetta tai sisältöä. 

 

 Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman 

erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa 

muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten.Inarin kunnassa 

varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu kaikkia toimintamuotoja 

koskeviksi, johon kuuluu myös ostopalveluna tapahtuva kielipesätoiminta.   
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 Eri varhaiskasvatusyksiköt tekevät vuosittain Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta omat varhaiskasvatussuunnitelmat, 

yksikön omat Vasut. 

 

 Inarin kunnan saamenkielisen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmat on laadittu yhteistyössä koko henkilöstön ja kielipesien 

edustajien kanssa ja niiden laatimisessa on kuultu lasten huoltajia ja 

yhteistyötahoja. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on 

aloitettu loppuvuodesta 2016 ja aikataulu on ollut tiukka. Koko henkilöstö 

on osallistunut koulutus- ja kehittämispäiviin ja 

varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta ja kirjoittaminen on vaatinut myös 

ilta- ja viikonlopputyötä, erityisesti eri yksiköiden esimiesten osalta.  

 

 Saamenkielisten yksiköiden edustajat (vasuyhdyshenkilöt koltan- ja 

inarinsaamen kielipesistä , pohjoissaamenkielisistä päiväkotiryhmistä sekä 

kielipesäohjaaja) ovat osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelmien 

tekemiseen yhtäaikaisesti muun henkilöstön kanssa. Lopuksi 

saamenkielisten yksiköiden vasuyhdyshenkilöt ovat kokoontuneet vielä 

yhtenä päivänä varhaiskasvatusjohtajan kanssa tekemään lisäyksiä ja 

tarkennuksia saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmaan. Edellä 

mainitut lisäykset ovat varhaiskasvatussuunnitelman lopussa 

tummennettuna tekstinä. Inarin kunnan saamenkielisen ja suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen suunnitelmissa on sama yleinen osio, koska 

varhaiskasvatussuunnitelmien tulee olla valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen. Saamen kieleen ja 

kulttuuriin liittyvät painotukset ja tarkennukset on kirjattu pääosin kohtaan 

18, kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia. Eri 

saamenkieliset yksiköt tekevät Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 

pohjalta omat vuosittaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, yksiöiden omat 

Vasut, joissa kuvataan tarkemmin kieleen ja kulttuuriin liittyvää toiminnan 

sisältöä sekä tavoitteita. 

 

 Varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen ePerusteet-

palvelussa. Varhaiskasvatussuunnitelmien rakenne on sellainen, että 

jokaisen kohdan alussa on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden teksti. Sen jälkeen on väliviiva, jonka jälkeen alkavat 

kuntakohtaiset tarkennukset ja lisäykset kursivoituna. Inarin kunnan 

varhaiskasvatushenkilöstön yhdessä laatimat pedagogisen toiminnan 

tavoitteet (liikunta, luonto- ja ympäristökasvatus, kielten rikas maailma, 

yhteistyö huoltajien kanssa, lapsen tuki ja havainnointi, dokumentointi sekä 

arviointi) ovat edellä mainittujen osioiden lopussa tummennettuna tekstinä.     

 

 Esitykset Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmista ovat tällä hetkellä 

nähtävänä Inarin kunnan varhaiskasvatuksen www.sivuilla.  Henkilöstön, 

huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kommentoinnit on pyydetty 

toimittamaan 13.6.2017 mennessä. Kommentit käsitellään syksyllä ja 

mahdolliset muutokset tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn. 
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 Esityksen liitteenä olevaan saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaan on korjattu muutamia lauserakenteita ja kirjoitusvirheitä. 

Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen Inarin kunnan saamenkielisen ja 

suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmat laitetaan nähtäväksi Inarin 

kunnan www.sivuille ja kommentointiaikaa jatketaan heinäkuun loppuun 

saakka. 

 

 Vs. osastopäällikön ehdotus: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan saamenkielisen 

varhaiskasvatuksen  varhaiskasvatussuunnitelman ja se otetaan käyttöön 

1.8.2017. 

 

 Vs. osastopäällikön muutettu ehdotus:  
 Sivistyslautakunta päättää, että 

 1. lautakunta hyväksyy Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

varhaiskasvatussuunnitelman ja että se otetaan käyttöön 1.8.2017.  

 2. kommentointiaikaa jatketaan heinäkuun loppuun saakka. Kommentit 

käsitellään syksyllä ja mahdolliset muutokset tuodaan uudelleen 

lautakunnan käsittelyyn. 

   

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi osastopäällikön muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Toimeksi:     varhaiskasvatusjohtaja 

 Tiedoksi:      varhaiskasvatusjohtaja/ varhaiskasvatuksen henkilöstö           

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja vs. Ulla Hynönen, puh. 040 561 

1357  

 

 ________________ 

 

 

SIVLK § 95 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Inarin kunnan sivistyslautakunta hyväksyi Inarin kunnan saamenkielisen 

varhaiskasvatussuunnitelman kokouksessaan14.6.2017 § 52. 

Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen. 

Varhaiskasvatussuunnitelmasta pyydettiin kommentteja henkilöstöltä ajalla 

19.5.-28.5.2017, jonka jälkeen kommentteja pyydettiin lasten huoltajilta ja 

yhteistyökumppaneilta ajalla 31.5.-13.6.2017. Kommentointiaikaa 

päätettiin jatkaa sivistyslautakunnan kokouksen yhteydessä heinäkuun 

loppuun 2017. Varhaiskasvatussuunnitelmista on tiedotettu lasten huoltajia 

asiakastiedotteella ja laitettu sivistyslautakunnan kokouksen jälkeen yleinen 

tiedote Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien hyväksymisestä ja 

kommentointimahdollisuudesta 31.7.2017 mennessä varhaiskasvatuksen 

www.sivuille.  
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Sivistyslautakunta § 52 14.06.2017 

Sivistyslautakunta § 95 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Huhtikuun lopulla 2017 Saariselän ja Ivalon alueen perheille tehtiin Vasu-

kysely vanhemmille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä (kooste 

oheisena), josta saatiin Vasutyön loppuvaihetta varten n. 100 huoltajan ja 

lasten näkemyksiä hyvästä hoitajasta ja hoitopaikasta, varhaiskasvatuksen 

odotuksista sekä lisäksi saamelaisen varhaiskasvatuksen odotuksista ja 

tärkeistä asioista. Lasten huoltajilta on tullut ko. kyselyn lisäksi yksi 

sähköpostikommentti Vasuun liittyvistä asioista.Yhteistyökumppaneilta 

palautetta on tullut mm. kirjaston osalta siitä, että Vasuun kirjattaisiin 

vuosittain tehtävä yhteistyö konkreettisemmin. 

 

 Inarin kunnan Vasuprosessia on ohjannut esimiehistä koostuva 

ohjausryhmä ja mukana on ollut yhteensä 19 Vasuyhdyshenkilöä suomen - 

ja saamenkielistä yksiköistä ja lapsiryhmistä, jotka ovat työstäneet Vasua 

yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä on tullut 

kommentointiaikana yhteensä 6 palautetta Vasusta, suurin osa 

saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmaan liittyviä lisäyksiä tai 

tekstin siirtämistä Vasun eri kohtaan. Vasuyhdyshenkilöille on toimitettu 

nähtäväksi 25.10.2017 Vasukommentoinnit ja pyydetty vielä uudelleen  

6.11.2017 mennessä konkreettisia ehdotuksia, mitä muutoksia esitetään 

Vasuun. Uusia kommentteja Vasuyhdyshenkilöiltä on saatu neljä. 

 

 Kaikki saadut palautteet ja kommentit on käsitelty Vasuohjausryhmän eli 

esimiesten toimesta. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat perustuvat 

lakisääteiseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin perusteisiin ja ohjaavat 

kunnan varhaiskasvatusta yleisesti. Yksityiskohtaisia kommentteja ja 

lisäysesityksiä Vasuun ei ole lisätty, koska jokainen yksikkö, myös 

saamenkieliset päiväkotiryhmät ja kielipesät, tekevät erikseen yksikön 

oman Vasun yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. Yksikön omaan Vasuun 

kirjataan tarkemmat saamenkieleen ja -kulttuuriin liittyvät painotukset ja 

erityispiirteet sekä varhaiskasvatuksen tavoitteet.  

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat muokataan niiden 

hyväksymisen jälkeen eri tekstinkäsittelyohjelmalla selkeämpään muotoon 

kunnan perusopetussuunnitelman mukaisesti, jossa valtakunnallisen 

perusteiden teksti, kunnan yhteinen osuus ja saamenkielisen 

varhaiskasvatuksen osuus ovat asiakirjassa eri väreillä. Vasuohjausryhmä 

esittää Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymistä liitteenä olevan listan mukaisin 

korjauksin ja lisäyksin. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta hyväksyy saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kuulemiskierroksen jälkeen tehdyt 

korjaukset. 

  

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
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Sivistyslautakunta § 52 14.06.2017 

Sivistyslautakunta § 95 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Toimeksi:      varhaiskasvatusjohtaja 

 Tiedoksi:       varhaiskasvatusjohtaja/ varhaiskasvatuksen henkilöstö 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Sivistyslautakunta § 82 10.10.2017 

Sivistyslautakunta § 96 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Toimintakertomus 1.8.2016 - 31.7.2017 / nuorisotoimi 

 

315/12.00/2016 

 

SIVLK § 82 Sivistysjohtaja 

  

 Inarin kansalaisopiston, kirjastotoimen, kulttuuritoimen,ja  liikuntatoimen 

ja  toimintakertomukset 1.8.2016 - 31.7.2017 ovat ohessa. 

 

 Nuorisotoimen toimintakertomus käsitellään marraskuun kokouksessa. 

  

 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta merkitsee tietoon Inarin kansalaisopiston, kirjastotoimen, 

kulttuuritoimen ja  liikuntatoimen toimintakertomukset ajalta 1.8.2016 - 

31.7.2017.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Tiedoksi:     vapaan sivistystyön vastuuhenkilöt 

 Lisätietoja:   vt. sivistysjohtaja Ulla Hynönen, puh. 040 561 1357  

 

 ______________ 

  

 

SIVLK § 96 Sivistysjohtaja 

 

Nuorisosihteerin laatima nuorisotoimen toimintakertomus on ohessa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

Lautakunta merkitsee tietoon nuorisotoimen toimintakertomuksen ajalta 

1.8.2016-31.7.2017.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       nuorisosihteeri 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Sivistyslautakunta § 86 10.10.2017 

Sivistyslautakunta § 97 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Toimintasuunnitelma 1.8.2017 - 31.7.2018/ Liikuntatoimi 

 

387/12.00.00/2017 

 

SIVLK § 86 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa vs. liikuntasihteerin hyväksymä liikuntatoimen toimintasuunnitelma 

1.8.2017 - 31.7.2018. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että se ei käytä KuntaL 92  §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely: 

 Liikuntatoimellle tiedoksi ja ratkaistavaksi: 

 1. selvitetään seuraavaan kokoukseen uimakoulukuljetusten järjestäminen        

sivukylien lapsille  

2. uimahallivuorojen aikataulumuutoksista tiedottaminen Inarin kunnan  

    sivuilla, muutokset päivitetään välittömästi  

 3. selvitetään minkälaisia eri ikäryhmien liikuntapalveluja sivukylillä  

    voidaan järjestää  

     

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

   

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Tiedoksi:     liikuntasihteeri 

 Lisätietoja:  vt. sivistysjohtaja Ulla Hynönen, puh. 040 561 1357  

 

 

 

 

 

SIVLK § 97 Liikuntasihteeri 

 

 Liikuntasihteeri on antanut seuraavan selvityksen kohdittain: 

 1. Uimakoulukyyditys järjestetään kesän uimakouluihin koulujen pihalta 

Inarista ja Sevettijärveltä. 

 2. Uimahallin työntekijä ilmoittaa itse välittömästi uimahallivuorojen 

aikataulumuutoksista facebookissa Ivalon uimahalli –ryhmässä ja joko hän 

tai liikuntasihteeri päivittää kunnan nettisivuille. 
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Sivistyslautakunta § 86 10.10.2017 

Sivistyslautakunta § 97 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 3.  Liikuntatoimi järjestää sivukylillä toimintapäiviä, jotka sisältävät 

useamman ikäryhmän palveluita. Liikuntatoimi järjestää toimintaa 

yhteistyössä muiden toimijoiden (urheiluseurat, kansalaisopisto, 

nuorisotoimi, SAKK) kanssa pyrkien sovittamaan toimintaa kylissä muuten 

tapahtuvaan toimintaan ja soveltuviin kunnan kiinteistöihin. Liikuntatoimen 

työntekijä sekä liikuntatoimen avustama ohjaaja käyvät ohjaamassa kylissä 

mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisopistolla on myös kursseja 

pienemmillä kylillä (Koppelo, Kaamanen ja Saariselkä).  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakaunta täydentää liikuntatoimen toimintasuunnitelmaa kohtien 1.-3. 

mukaisesti. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi ja toimeksi:       liikuntasihteeri 

 Lisätietoja:                     sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 ____________ 
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Sivistyslautakunta § 98 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lisäykset Inarin kunnan perusopetuksen suomenkieliseen ja saamenkieliseen 

opetussuunnitelmaan 

 

104/12.00.01/2014 

 

SIVLK § 98 Sivistysjohtaja 

  

 Inarin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmat, jotka hyväksyttiin 

sivistyslautakunnassa kesäkuussa 2016 ja otettiin käyttöön 1.8.2016, ovat 

sekä annettavaa opetusta ohjaavia että velvoittavia asiakirjoja. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmat (Inarin kunnan perusopetuksen 

suomenkielisen opetuksen opetussuunnitelma, Inarin kunnan 

perusopetuksen saamenkielisen opetuksen opetussuunnitelma ja Inarin 

kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma) ovat myös eläviä asiakirjoja, 

joihin on mahdollista tehdä lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia.  

 

 Sivistyslautakunta on hyväksynyt 22.3.2017/§19 lisäyksiä alakoulun 

arviointiin. Arviointityöryhmä oli kehittänyt oppimisen arviointia ja esitti 

muutamia muutoksia tehtäväksi Inarin kunnan perusopetuksen 

suomenkielisen opetuksen opetussuunnitelmaan ja Inarin kunnan 

perusopetuksen saamenkielisen opetuksen opetussuunnitelmaan kohtaan 

Luku 6 Oppimisen arviointi. Muutokset koskivat vain alaluokkien eli 

vuosiluokkien 1-6 oppimisen arviointia. Yksi tuolloin esitetyistä 

muutoksista oli se, että vuosiluokilla 1-6 luovuttiin perinteisestä paperisesta 

välitodistuksesta ja välitodistus käydään arviointikeskusteluna oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Nämä arviointikeskustelut järjestetään vuosiluokilla 1-5 

joulu-tammikuussa ja 6. luokalla tammi-maaliskuussa.  

 

 Opetussuunnitelmauudistus koskee täysimääräisesti vuosiluokkia 7-9 

siirtymäajalla vuosina 2017-2020. Tästä johtuen arviointiryhmä perustettiin 

valmistelemaan yläkoulun arvioinnin muutos ja ohjeistus syyslukukauden 

2017 aikana.  

 

 Arviointityöryhmän esitetyt muutokset ovat  kannatettavia ja linjassa 

opetussuunnitelman perusteiden arvoperustan, oppimiskäsityksen ja 

oppimista tukevan arviointikulttuurin kanssa. Esitetyt muutokset myös 

lisäävät kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. 

 

 Esityksessä sekä suomenkielisen opetuksen, että saamenkielisen opetuksen 

opetussuunnitelmaa täydennetään oheismateriaalissa selostetun mukaan. 

Muutokset on merkitty otteeseen opetussuunnitelmasta sinisellä fontilla. 

Vihreä fontti on Inarin kunnan voimassaolevaa omaa osaa ja musta 

valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden osaa. Ohessa oleva osio 

poikkeaa kunnan verkkosivuilla olevasta, sillä kevään 2017 päivityksiä ei 

ole kirjattu vielä internetissä julkaistuun opetussuunnitelmaan 

sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen. Täydennetty versio päivitetään 

kunnan verkkosivulle käsittelyn jälkeen. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta hyväksyy  



Inarin kunta Pöytäkirja 9/2017 217 

 

Sivistyslautakunta § 98 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 1. täydennyksen Inarin kunnan suomenkielisen perusopetuksen  

    opetussuunnitelman lukuun  6. Oppilaan arviointi  ja 

 2. täydennyksen Inarin kunnan saamenkielisen perusopetuksen  

    opetussuunnitelman lukuun 6. Oppilaan arviointi sekä  

 

 3. ohessa olevan suomenkielisen että saamenkielisen  

    opetussuunnitelman täydennykseen kohtaan 6.5. Arviointi lukuvuoden  

    aikana kappaleeseen Opintojen aikainen arviointi alakoulussa   

                                               muutetaan kappaleen kolmas lause: 6. luokalla välitodistusten sijalla   

    käydään arviointikeskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa  

    joulu-maaliskuussa.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Toimeksi:      perusopetuksen rehtorit 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 
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Sivistyslautakunta § 99 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan koulujen arviointisuunnitelma/ Vuoden 2017 arviointikohde opetusmenetelmien 

monipuolisuus/ Perusopetus  

 

440/12.00.00/2015 

 

SIVLK § 99 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistyslautakunta on vahvistanut Inarin kunnan koulujen 

arviointisuunnitelman vuosille 2016-2018. Vuoden 2017 arviointikohde on 

opetusmenetelmien monipuolisuus. 

  

 Inarin kunnan kouluilla suoritettiin keväällä 2017 koulujen opetusmuotojen 

arviointi, jolla mitattiin käytettäviä työmuotoja. Kyselyyn vastasivat 

oppilaat 6. ja 9. luokalla. Kyselyyn saatiin 74 vastausta, joista 48,7% oli 6. 

luokalla ja 51,3% 9. luokalla. 89% vastauksista tuli Ivalon kouluilta ja loput 

muilta kouluilta. Kyselyn tuloksista tehty kooste on ohessa. 

  

 Tämän tyyppistä googlella toteutettua kyselyä ei ole toteutettu aiemmin ja 

siksi tulosta ei pääse suoraan vertaamaan aiempaan. Suuntaviivat ovat 

kuitenkin saman tyyppiset kuin kunnassa aiemmin kerätyt tiedot. Aiemmin 

samantyyppisiä asioita on kysytty vuoden 2013 tammikuussa (lukio) ja 

toukoukuussa (perusopetuksen luokat 6 ja 9), jolloin arvioinnin kohteena 

olivat opetusmenetelmät ja työtavat. Kehitystä vuodesta 2013 vuoteen 2017 

on haasteellista nyt suoritetulla kyselyllä arvioida, koska kysymykset eivät 

olleet samat.  

 

 Vuonna 2016 arvioitiin ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi ja edellyttää, että tulokset 

käydään läpi kouluilla ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Toimeksi:      perusopetuksen rehtorit 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Sivistyslautakunta § 100 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lukuvuoden 2018-2019 työaika perusopetuksessa ja lukiossa 

 

532/12.00.00/2017 

 

SIVLK § 100 Sivistysjohtaja 

 

 Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi perusopetuksessa alkaa  

1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 

190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi 

arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja 

vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö 

päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukioiden työaikoja ei ole 

määritelty lukiolaissa eikä -asetuksessa. 

 

 Lukuvuonna 2018-2018 koulun työpäiviä (190) vähentävät itsenäisyyspäivä 

ja vapunpäivä, jotka sattuvat arkipäiviksi. Työpäiviä lukuvuonna 2018-

2019 on siten 188. 

 

 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan 

perustuva suunnitelma (työsuunnitelma), jossa määrätään muun muassa 

työajoista (perusopetusasetus 9 § ja lukioasetus 3 §). 

 

 Työajasta kysyttiin myös kouluilta. Ivalon ala-asteen koulun ehdotus 

poikkeaa pohjaehdotuksesta siten, että lauantai 25.8.2018 olisi työpäivä ja 

sitä vastaava vapaapäivä pidettäisiin perjantaina 7.12.2018. 

   

Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta päättää, että Inarin kunnan perusopetuksessa ja Ivalon lukiossa 

noudatetaan seuraavaa työaikaa lukuvuonna 2018-2019: 

  

Syyslukukausi ti   14.8.2018 -   la 22.12.2018 (88 koulupäivää) 

Syysloma vko 42 ma 15.10.2018 - pe 19.10.2018 

 

Vapaapäivä    pe 7.12.2018 

 

Kevätlukukausi ke 02.01.2019 - la 01.06.2019 (100 koulupäivää) 

Talviloma vko 10 ma 04.03.2019 - pe 08.03.2019 

   

 Lisäksi lautakunta päättää, että koulu voi syys- ja kevätlukukauden 

päättäjäispäivän lisäksi pitää kolmannen lauantaityöpäivän ja sitä vastaavan 

vapaapäivän, joka määrätään koulun työsuunnitelmassa. Koulujen 

erilaisista työajoista ei saa syntyä merkittäviä lisäkustannuksia. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       koulujen rehtorit, sivistystoimen vastuuhenkilöt,   

                      ruokapalvelut, tilapalvelut 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 
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Sivistyslautakunta § 100 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 _______________  

 



Inarin kunta Pöytäkirja 9/2017 221 

 

Sivistyslautakunta § 101 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Oikaisuvaatimus liikuntasihteerin viranhaltijapäätökseen 4.10.2017/§ 2 / Pohjois-Lapin 

koirakerho ry. 

 

531/12.04.01.00/2017 

 

SIVLK § 101 Sivistysjohtaja 

 

Pohjois-Lapin koirakerho ry. on 12.10.2017 jättänyt oikaisuvaatimuksen 

liikuntasihteerin viranhaltijapäätökseen 4.10.2017/ § 2  koskien koirakerhon 

anomusta Vävyri-hallin käytöstä. Anomus, liikuntasihteerin päätös ja 

oikaisuvaatimus ovat ohessa. 

  

 Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan asian tarkastelua uudelleen, mutta ei 

tarkkaan ottaen nimetä, mitä osaa tulisi tarkastella. Yleisesti ottaen 

oikaisuvaatimuksesta saa sen käsityksen, että ajankäyttöä hallissa tulisi 

tarkastella sen osalta, mikä on varattu skeittaamiseen. Hallissa on muitakin 

käyttäjiä.  

 

 Vävyri-hallin ovat alun perin nuoret kunnostaneet skeittiramppikäyttöön. 

Välillä skeittaamisharrastus on ollut hallissa vähäistä. Liikuntasihteerin 

mukaan tänä syksynä on ilmennyt kiinnostusta ja valvonnoista on sovittu 

skeittiparkin osalta. Inarin kunnalla on rajoitetusti käytettävissä tiloja tämän 

tyyppisiin toimintoihin. Yhteiskäyttö on eri toimintojen kannalta ainoa 

vaihtoehto eri lajien välisessä tilankäytössä. Liikuntasihteeri mitoittaa 

käyttäjien vuorot esitettyjen tarpeiden suhteessa ja päättää käyttäjien 

esityksestä vuorojen sijainnin perustuen hakijoiden toiminnallisiin 

tarpeisiin. 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 Lautakunta hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen ja päättää, ettei se käytä 

KunL 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       Pohjois-Lapin koirakerho ry:n puheenjohtaja, liikuntasihteeri 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 102 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tarjouspyyntö koulukuljetuksesta Saariselkä - Ivalo 1.1.2018 - 31.7.2019 
 

SIVLK § 102 Hallintosihteeri 

 

Gold Line on lakkauttanut 1.1.2017 alkaen vakiovuoronsa aamuisin 

Saariselkä – Ivalo, eikä kyseistä vuoroa ajeta enää joukkoliikenteenä. 

Vuoro on tarpeellinen koulukuljetuksena Saariselän ja Törmäsen alueen 

oppilaille. 

 

 Vuoron lakattua kyseinen koulukuljetus hankittiin suorahankintana 

Eskelisen Lapin Linjat Oy:ltä, joka hoitaa kuljetusta edelleen. Tästä 

kuljetuksesta ei ole tehty kirjallista hankintasopimusta, vaan siitä on sovittu  

suullisesti ja sähköpostitse.  

 

 Sivistystoimi on pyytänyt 10.10.2017 tarjouksia Saariselkä - Ivalo 

koululaisten aamukuljetuksesta ostoliikenteenä. Tarjouspyyntö on julkaistu 

kunnan www-sivuilla, paikallislehti Inarilaisessa ja hankintailmoituksena 

ilmoituskanava HILMA:ssa.   

 

 Määräaikaan mennessä tuli kaksi (2) tarjousta. Tarjouksen jättivät:  

 Eskelisen Lapin Linjat Oy ja Lapin Tunturiliikenne Oy. 

 

 Tarjouspyyntö liitteineen sekä tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja 

vastaukset, jätetyt tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu 

ovat ohessa.  

 

 Tarjousten liitteenä olevasta kalustoluettelosta käy ilmi, että Lapin 

tunturiliikenne Oy:llä ei ole älykortin lukulaitetta tai kuitin antavaa laitetta 

tarjouksen mukaisessa autossaan. Kyseisessä koulukuljetuksessa matkustaa 

myös itse maksavia perusopetuksen ja lukion oppilaita, jotka käyttävät 

Matkahuollon älykorttia tai maksavat käteisellä. Näistä maksuista on 

voitava tulostaa kuitit, jotka liikennöitsijä tulouttaa tilaajalle 

(tarjouspyynnön kohta 10. Tarjoushinta). 

 

 Tarjousten ratkaisuperuste on hinnaltaan edullisin tarjous.  

Koska Lapin Tunturiliikenne Oy:n tarjouksen mukainen kalusto ei täytä 

palvelukuvauksen mukaisia vaatimuksia (tarjouspyynnön liite 2.), sen 

jättämää tarjousta ei voida hyväksyä, vaikka se on hinnaltaan edullisempi. 

Jätettyjen tarjousten välinen ero vuositasolla on n.1650 euroa. 
 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

Lautakunta päättää, että Saariselkä - Ivalo koululaisten aamukuljetus 

hankitaan ostoliikenteenä Eskelisen Lapin Linjat Oy:ltä.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:      Eskelisen Lapin Linjat Oy, Lapin Tunturiliikennen Oy, Ivalon  

                      koulujen rehtorit ja toimistosihteerit 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  
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______________ 
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Inarilaistekopalkinto 2017 

 

615/12.03.01/2012 

 

SIVLK § 103 Sivistysjohtaja 

 

 Vuodesta 1978 lukien kunnassa on jaettu vuosittain Inarilaistekopalkinto. 

 

 Sivistyslautakunta on 13.10.2010/105 § päivittänyt palkinnon jakoperusteet 

seuraavasti: 

 

1. Inarilaistekopalkinto myönnetään ensisijassa inarilaiselle henkilölle 

tai yhteisölle, joka on toiminut merkittävästi kulttuurin hyväksi. Pe-

rustellusta syystä palkinto voidaan myöntää myös henkilölle tai yhtei-

sölle, jonka kotikunta ei ole Inari. 

2. Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat tehdä ehdotuksia palkinnon saa-

jasta. Kirjalliset ehdotukset tulee toimittaa sivistyslautakunnalle kuna-

kin vuonna lokakuun loppuun mennessä. 

3. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. 

4. Palkinto voidaan tarvittaessa jakaa useampaan osaan. 

 

 Sivistyslautakunta jakaa palkinnon vuosittain. Palkinnon saaja julkistetaan 

itsenäisyyspäivänä. 

 

 Ohessa luettelo Inarilaistekopalkinnon saajista vuosina 1978-2016. Yh-

teenveto ehdotuksista vuoden 2017 inarilaistekopalkinnon saajaksi on 

ohessa (ei julkinen). 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta päättää kokouksessa vuoden 2017 Inarilaistekopalkinnon 

saajasta.  

 

 Päätös: 
 Lautakunta päätti jakaa Suomi100 juhlavuoden kunniaksi jakaa kaksi 

palkintoa. Inarilaistekopalkinnon saavat XXXX ja XXXX kumpikin tuhat 

euroa. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Viranhaltijoiden päätökset 4.10.-8.11.2017 
 

SIVLK § 104 Hallintosihteeri 

 

 Ohessa Inarin kunnan hallintosäännön ja sivistyslautakunnan 10.10.2017/§ 

81 hyväksymän ratkaisuvallan perusteella tehdyt päätökset. 

 

 Muut sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat 

nähtävissä viranhaltijoiden virkahuoneissa virka-aikana. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät päätökset ja päättää, 

että se ei käytä KuntaL 92  §:n mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Lisätietoja:  hallintosihteeri Satu Kyrö, puh. 040 732 1719 

 

 _______________ 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 9/2017 226 

 

Sivistyslautakunta § 105 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ilmoitusasiat 
 

SIVLK § 105 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

  

 1. Valtakunnallinen oppimaan oppimisen arviointi 9. luokilla 2017.   

      Raportti on ohessa. 

 

 2.  Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2012-2015.  

      Raportti on ohessa. 

 

 3.  Aluehallintovirasto: työsuojelutarkastukset Inarin koulu ja                       

      Inarin pääkirjasto. Tarkastusraportit esitetään kokouksessa tarvittaessa. 

 

 4.  Nuorisovaltuuston edustaja sivistyslautakunnassa valitaan 11.11.2017. 

                                                 Kunnanhallituksen päätös 23.10.2017/§ 356 Nuorisovaltuuston 

      asettamisesta on ohessa. 

 

 5.  Saamelaiskäräjät: Neuvottelupyyntö saamenkielisen varhaiskasvatuksen  

      varhaiskasvatussuunnitelmasta. Esitys on ohessa. 

 

 6.   Sisäilmaan liittyvä vanhempainilta Ivalon yläasteella on 27.11. 

 

 7.   Lasten itsenäisyyspäiväjuhla 5.12. ja  kunnan itesnäisyypäiväjuhla 6.12.  

      ovat kunnanvirastolla. 

   

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päätti, että neuvotteluun 

Saamelaiskäräjien kanssa osallistuvat sivistysjohtaja, 

varhaiskasvatusjohtaja sekä lautakunnnan puheenjohtaja. 

 

 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 9/2017 227 

 

Sivistyslautakunta § 106 15.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLK § 106 1. Jäähallin sunnuntain aukiolo 

 

 2. Sevettijärven koulukuljetus 

 

 3. Näätämö - Sevettijärvi vakiovuoron aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:           Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 20.10 ja antoi sivulla 

228 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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