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Sivistyslautakunta            EPÄVIRALLINEN PÄÄTÖSLUETTELO 

 

 

Kokousaika 19.04.2017 klo 16:00-20.35 

 

Kokouspaikka Kunnantalo 

 

Jäsenet Jäsen                            

 Aarre Vilponen, pj.                        

 Tanja Sanila, I vpj.                         

 Eila Kallioinen                    

 Jani Palokangas                       

       Aslak Pekkala                      

 Kai Rantanen                      

 Pekka Roinesalo                    

     Anne Tuovila                      

             

Muut  Veikko Väänänen               kunnanhallituksen edustaja 

 Eemeli Kokkonen                                     nuorisovaltuuston edustaja 

 Irja Seppänen               osastopäällikkö, esittelijä 

 Satu Kyrö               hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 31 - 40 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                      

 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kai Rantanen ja Pekka Roinesalo. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus Aarre Vilponen Satu Kyrö 

 puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   27.4.2017 

 

 

 Kai Rantanen                              Pekka Roinesalo 

 

Pöytäkirja pidetään              

yleisesti nähtävänä Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa  2.5.2017 

 

 hallintosihteeri  Satu Kyrö 
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Viestintäpajan kehittämissuunnitelma 2017 - 2019 

 

77/12.05.05/2017 

 

KHALL § 56 Hallintojohtaja  

  

  Nuorisosihteeri Seppo Körkkö on toimittanut 13.2.2017 kunnanhallitukselle 

oheisen Juho Niskasen laatiman Inarin kunnan viestintäpajan arviointi ja 

kehittämissuunnitelma 2017-2019 seuraavalla saatekirjeellä: 

 

"Viestintäpajalla on ollut kunnanhallituksen hyväksymä kehittämis- 

 suunnitelma vuosille 2014 – 2016. 

 Uutta kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017 – 2019 ryhdyttiin laatimaan 

keväällä 2016. Työ on tehty osana opinnäytetyönä, ja sitä on ohjannut 

yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opiskelija Juho Niskanen Ivalosta. 

Kehittämissuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet viestintäpajan 

toiminnanohjaaja, työvalmentaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä 

nuorisosihteeri ja loppuvaiheessa nuorisotakuutyöryhmän puheenjohtaja. 

 

 Viestintäpajan ohjausryhmänä toimiva ja kunnanhallituksen asettama 

nuorisotakuutyöryhmä on käsitellyt uuden kehittämissuunnitelman 

laadintaa kokouksissaan 12.5.2016 (Toivoniemi) ja 2.11.2016 (Ivalo) sekä 

käynyt oman lopullisen käsittelynsä Ivalossa 19.1.2017. 

Nuorisotakuutyöryhmä on lähettänyt kehittämissuunnitelman sekä sen 

pohjalta kootut tiivistetyt toimenpide-ehdotukset kunnanhallituksen 

käsittelyyn ja edelleen sieltä lausunnolle ainakin sivistyslautakuntaan, 

sosiaali- ja terveyslautakuntaan, nuorisovaltuustolle sekä Radio Inaria 

koskeviin asioihin liittyen Inarin Paikallisradioyhdistykselle." 

 

 Kehittämissuunitelman laajempi versio löytyy sähköisestä kokouksesta. 

 

 Nuorisosihteeri Seppo Körkkö ja suunnitelman laatija Juho Niskanen 

tulevat esittelemään suunnitelmaa kokouksen alussa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää pyytää suunnitelmasta sivistyslautakunnan, sosiaali- 

ja terveyslautakunnan, nuorisovaltuuston sekä Radio Inaria koskevilta osin 

Inarin Paikallisradioyhdistyksen lausunnot 31.3.2017 mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Käsittely:  
 Nuorisosihteeri Seppo Körkkö ja viestintäpajan kehittämissuunnitelman 

laatija Juho Niskanen olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.04 - 16 .46. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  
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Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta 

   nuorisovaltuusto, Inarin Paikallisradioyhdistys 

ry 

  Lisätietoja:   nuorisosihteeri Seppo Körkkö  

    puh. 0400 313 532  

 _________ 

 

SIVLK § 24 Sivistysjohtaja 

 

 Inarin kunnan Viestintäpajan kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017-2019 

on käsitelty kunnanhallituksessa 20.2.2017, 56 §. Kunnanhallitus on 

päättänyt, että sivistyslautakunnalta pyydetään lausunto kyseisestä 

suunnitelmasta 31.3.2017 mennessä. Inarin kunnan Viestintäpajan 

kehittämissuunnitelma 2017-2019 on ohessa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Lautakunta keskustelee kokouksessa Inarin kunnan Viestintäpajan 

kehittämissuunnitelmasta vuosille 2017-2019 sekä mahdollisista 

korjausehdotuksista. Päätösehdotus tehdään kokouksessa. 

 

 Päätös: 

 Lautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen ja pyytää 

nuorisosihteerin kokoukseen esittelemään Viestintäpajan toimintaa ja 

kehittämissuunnitelmaa. 

 

 NuVa:n edustaja Eemeli Kokkonen poistui tämän pykälän käsittelyn 

jälkeen klo 19.25. 

  

 

 Toimeksi: hallintosihteeri 

 Tiedoksi:       nuorisosihteeri 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 

 

 

SIVLK Sivistysjohtaja 

 

 Nuorisosihteeri esittelee Inarin kunnan Viestintäpajan 

kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017-2019 ja antaa selvityksen vuoden 

2015 ja vuoden 2016 kustannuspaikasta 4895 NYWRI. Kyseisen 

kustannuspaikan tulot vuonna 2015 olivat 18 000 euroa ja menot 34 800 

euroa eli nettomenot ylittyivät 16 800 eurolla. Vuonna 2016 
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kustannuspaikan tulot olivat 18 000 euroa ja menot 32 800 euroa eli 

nettomenot ylittyivät 14 800 eurolla. 

 

 Sivistysjohtaja käy lautakunnan kokouksessa läpi sivistyslautakunnan 

lausuntoehdotuksenViestintäpajan kehittämissuunnitelmasta vuosille 2017-

2019. Lausuntoehdotus lähetetään sähköisesti ennen kokousta tai jaetaan 

kokouksessa. 

 

 Selvitys nuorisotoimen palkkamenojen toteutumasta vuonna 2016 on 

ohessa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta keskustelee Inarin kunnan Viestintäpajan 

kehittämisuunnitelmasta vuosille 2017-2019 ja sivistysjohtajan laatimasta 

lausuntoehdotuksesta. Päätösehdotus tehdään kokouksessa. 

  

 Käsittely: 
 Kokous keskeytettiin klo 16.55 - 18.00 nuorisosihteeri Seppo Körkön 

alustuksen ajaksi.  

 

 Kokouksessa jaettiin Körkön laatima selvitys työvoimapoliittisessa 

toimenpiteessä vuosina 2014-2016 olleiden nuorten suorasta sijoittumisesta 

toimenpiteen jälkeen. 

 

 Kokouksessa jaettiin sivistysjohtajan laatima lausuntoehdotus 

Viestintäpajan arviointi- ja kehittämissuunnitelmasta 2017-2019. Lausunto 

käytiin läpi.  

 

  Viestintäpajan arviointi- ja kehittämissuunnitelmasta 2017-2019 toisen 

kappaleen loppuun lisätään lause "Yksilövalmennusta on tehtävä yhdessä 

sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kanssa". 

  

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan laatiman lausunnon 

edellä mainitulla lisäyksellä toimitettavaksi edelleen kunnanhallitukselle. 

 

 

 Tanja Sanila ja NuVa:n edustaja Eemeli Kokkonen poistuivat tämän 

pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.45. 

 

 

 Tiedoksi:      kunnahallitus, nuorisosihteeri 

 

 _____________ 
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Esiopetuksen suorittaminen kahdella eri paikkakunnalla 

 

158/12.01.00.11/2017 

 

SIVLK Sivistysjohtaja 

  

 Sivistyslautakunta käsitteli kuntalaisaloitteen johdosta perusopetuksessa 

olevan lapsen koulunkäyntiä kahdella eri paikkakunnalla 21.8.2013/ 44 §. 

Lautakunta päätti tuolloin, että Inarin kunta ei poikkea koulupaikan suhteen 

valtakunnallisesta linjasta, jonka mukaan lapsen koulunkäynti on 

mahdollista vain yhdellä paikkakunnalla. Perusteluna oli se, ettei kunta voi 

tällöin valvoa oppivelvollisuuden toteutumista oppivelvollisten osalta. 

Oppivelvollisuuden toteutumisen valvonta siis vaarantuu kunnan 

ulkopuolisessa koulunkäynnissä. Päätös ei tuolloin koskenut esiopetusta. 

 

 Eri kuntien tuntijaot ja koulujen opetussuunnitelmat poikkeavat toisistaan. 

Inarin kunnan tuntijaossa painottuvat kädentaidot eli kuvaamataidossa ja 

käsitöissä oppitunteja on enemmän kuin valtakunnallisessa tuntijaossa. 

Tuntijakojen erilaisuus tarkoittaa käytännössä myös sitä, että joidenkin 

oppiaineiden opetus alkaa eri kunnissa eri vuosiluokilla. Näin on 

esimerkiksi historiassa ja yhteiskuntaopissa sekä A2-kielissä. Eri kuntien 

kouluissa on myös erilaiset valinnaisaineet ja ne toteutetaan eri 

vuosiluokilla. Kunnissa käytetään eri oppiaineissa myös eri kirjasarjoja. 

Inarin kunnan kouluissa on yhdysluokkia, joissa reaaliaineiden opetus 

tapahtuu vuorokurssiopetuksena.  

 

 Jos lapsi olisi oppilaana kahdessa eri kunnassa esimerkiksi siten, että hän 

kävisi kaksi viikkoa koulua yhden kunnan koulussa ja kaksi viikkoa toisen 

kunnan koulussa, saattaisi usein muodostua tilanteita, että oppilas kävisi 

jokun opittavan asian tai kehitettävän taidon läpi kahteen kertaa ja joitakin 

opittavia asioita ja taitoja ei kertaakaan. Oppilaan oppimisen ja edistymisen 

arviointi olisi tällöin erityisen hankalaa. Näin olisi myös esioppilaan 

kohdalla.Huomioitavaa on myös lapsen ryhmäytyminen ja tunne ryhmään 

kuulumisesta. 

  

 Kotikuntalain (201/94) mukaan jokaisella kansalaisella on oma kotikunta. 

Valtio maksaa kunnille opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 

lain perusteella valtionosuutta, joka perustuu kunnan oppilaslukuun. Se 

kunta, jossa lapsi on oppilaana 20.9. kunakin vuonna, saa tämän esi- ja 

perusopetuksen yksikköhinnan mukaisen valtionosuuden. 

 

 Esiopetus on osa perusopetusta. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva 

perusopetuksen lainsäädännön muutos tuli voimaan 1.1.2015 ja lakia 

sovellettiin käytännössä 1.8.2015 alkaen. Esiopetuksen velvoittavuus 

tarkoittaa sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen 

tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan 

oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Lapsen huoltajan 

tehtävänä on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun 

esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
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 Inarin kunnan koulujen rehtoreilta on tiedusteltu toisella paikkakunnalla 

asuvan esikoululaisen mahdollisuutta käydä esikoulua sekä Inarin kunnan 

koulussa että toisen kunnan koulussa (kaksi viikkoa Inarissa ja kaksi 

viikkoa toisella paikkakunnalla). 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää, että jos lapsi asuu vakituisesti Inarin kunnassa 

eli hänen kotikuntansa on Inarin kunta, hän suorittaa esiopetuksen, 

perusopetuksen ja mahdollisen lisäopetuksen kokonaan Inarin kunnassa 

perusopetuslain, -asetuksen ja lautakunnan päätösten mukaisesti. Jos lapsi 

asuu vakituisesti toisella paikkakunnalla eli hänen kotikuntansa on muu 

kuin Inarin kunta, suorittaa hän esiopetuksen, perusopetuksen ja 

mahdollisen lisäopetuksen kokonaan tässä kotikunnassaan. Esiopetuksen, 

vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen suorittaminen on siten mahdollista vain 

yhdessä kunnassa eli siinä kunnassa, jossa lapsi asuu vakituisesti. 

 

 Käsittely: 
 Kai Rantanen jätti osastopäällikön esityksestä poikkeavan esityksen, että ei 

muuteta nykyistä, voimassa olevaa päätöstä, vaan esikoululaiselle annetaan 

mahdollisuus käydä esikoulua sekä Inarin kunnassa että toisessa kunnassa. 

  

 Pekka Roinesalo kannatti Rantasen esitystä.  

 

 Suoritettiin äänestys osastopäällikön esityksen ja Rantasen esityksen välillä. 

Osastopäällikön esitys on Jaa ja Rantasen esitys on Ei. 

 

 Äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa ääntä ja kolme (3) Ei ääntä. 

Päätökseksi tuli osastopäällikön ehdotus. 

   

 Päätös:  

  Sivistyslautakunta päätti äänestyksen tuloksena, että jos lapsi asuu 

vakituisesti Inarin kunnassa eli hänen kotikuntansa on Inarin kunta, hän 

suorittaa esiopetuksen, perusopetuksen ja mahdollisen lisäopetuksen 

kokonaan Inarin kunnassa perusopetuslain, -asetuksen ja lautakunnan 

päätösten mukaisesti. Jos lapsi asuu vakituisesti toisella paikkakunnalla eli 

hänen kotikuntansa on muu kuin Inarin kunta, suorittaa hän esiopetuksen, 

perusopetuksen ja mahdollisen lisäopetuksen kokonaan tässä 

kotikunnassaan. Esiopetuksen, vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen 

suorittaminen on siten mahdollista vain yhdessä kunnassa eli siinä 

kunnassa, jossa lapsi asuu vakituisesti. 

 

  

 Tiedoksi:       perusopetuksen koulujen rehtorit 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 
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Vanhan kirjastoauton myynti 

 

33/02.08.00/2012 

 

SIVLK § 13 Kirjastotoimenjohtaja 

 

Inarin kunnankirjasto saa käyttöönsä uuden kirjastoauton 17.2.2017. 

Entiselle, vuonna 1995 hankitulle Scania-merkkiselle kirjastoautolle ei ole 

enää käyttöä, joten se voidaan laittaa myyntiin. Vanha kirjastoauto on 

katsastettu tammikuussa 2017 ja sillä on ajettu 701 908 kilometriä.  

 

Kunta voi myydä kirjastoauton itse tai käyttää välittäjää. Välityspalvelua on 

tarjonnut toimitusjohtaja Pekka Kallunki,  www.kiertonet.fi – Julkisen 

tavaran kauppapaikka yrityksestä.   Palvelun myyntiehdot löytyvät 

yrityksen nettisivustolta. Kirjastoauton myyntiaika ja lähtöhinta kannattaa 

määritellä etukäteen.  Esitän, että myyntiaika on vähintään kuukausi ja 

lähtöhinta on 8 000 €. 

 

Lautakunta päättää, myydäänkö tarpeettomaksi käynyt entinen kirjastoauto 

tarjousten perusteella kunnan omasta toimesta, vai käytetäänkö tarjottua 

välityspalvelua.  Kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo laatii myynti-

ilmoituksen, jossa kirjastoauton lähtöhinta on 8 000 €. Lautakunta pidättää 

itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kirjastoautosta tehdyt tarjoukset. 

 

Osastopäällikön ehdotus: 

Lautakunta päättää, että tarpeettomaksi käynyt kirjastoauto myydään 

välityspalvelun kautta ja auton lähtöhinnaksi päätetään 8 000 euroa. 

Kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo hoitaa myyntiin liittyvät järjestelyt. 

Päätös:  

Lautakunta päätti yksimielisesti, että tarpeettomaksi käynyt kirjastoauto 

myydään välityspalvelun kautta ja auton lähtöhinnaksi päätettiin 8000 

euroa + välityspalkkio. Kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo hoitaa myyntiin 

liittyvät järjestelyt. 

 

Toimeksi: Eija Leivo 

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

_______________ 

 

Sivistysjohtaja 

 

 Kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo on lautakunnan toimeksiannosta laittanut 

Inarin kunnan vanhan kirjastoauton myyntiin Kiertonet.fi kauppapaikkaan, 

http://www.kiertonet.fi/
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joka on julkisyhteisöjen käytetyn omaisuuden myyntiin tarkoitettu 

verkkokauppa. 

 

 Verkkokaupassa korkein tarjous oli 11 000 € (sis. alv 24 %). Huutokauppa 

on päättynyt Kiertonet.fi:ssä 30.3.2017. Välittäjä ilmoitti, että ostaja odottaa 

tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä mahdollisimman nopeasti. Eija 

Leivo on sivistysjohtajan ja lautakunnan puheenjohtajan luvalla 31.3.2017 

hyväksynyt tämän korkeimman jätetyn tarjouksen (11 000 €). 

 

 Ostaja maksaa kauppahinnan Inarin kunnan ilmoittamalle tilille. 

Kiertonet.fi:n välittäjä  lähettää laskun Inarin kuntaan myyntipalkkiosta, 

joka määräytyy arvonlisäverottoman hinnan (8700 €) mukaan. 

Myyntipalkkio välittäjälle on siten 310,48 € (alv 0%).  

 

 Ostaja on maksanut vanhan kirjastoauton 7.4.2017 ja myös hakenut sen 

kirjastolta sovitun mukaisesti.  

 

 Kiertonet.fi:n ilmoitus korkeimmasta tarjouksesta sekä ilmoitus 

maksusuorituksesta ovat ohessa. 

     

 Osastopäällikön ehdotus:  
 Lautakunta toteaa, että Inarin kunnan vanhan kirjastoauton on myyty 11 

000 eurolla (sis. alv 24 %). 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Lausunto ehdotukseen museopoliittiseksi ohjelmaksi/ sivistyslautakunta 

 

134/00.04.00/2017 

 

SIVLK Sivistysjohtaja 

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Inarin kunnan lausuntoa työryhmän 

ehdotukseen museopoliittiseksi ohjelmaksi 5.5.2017 mennessä. 

Lausuntopyyntö ja työryhmän ehdotus ovat ohessa. 

 

 Kirjastotoimenjohtaja on laatinut oheisen lausunnon ehdotukseen 

museopoliittiseksi ohjelmaksi. 

 

 Osastopäällikön ehdotus:  
 Lautakunta merkitsee tietoon kirjastotoimenjohtajan laatiman lausunnon ja 

toimittaa sen edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Toimeksi:     hallintosihteeri 

 Tiedoksi:      hallintojohtaja, kirjastotoimenjohtaja 

 

 _______________ 
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Inarin vasemmisto ry:n valtuustoaloite/ Määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen/ 

sivistyslautakunta 

 

124/01.01.00.01/2017 

 

SIVLK Sivistysjohtaja 

  

 Inarin Vasemmisto ry. on 16.3.2017 jättänyt valtuustoaloitteen 

määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisesta. Aloite on liitteenä (liite 1). 

 

Työsopimuslain (1 luku, 3 §) mukaan ”Työsopimus on voimassa 

toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. 

Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista 

työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. 

Toistuvien määräaikaisten työsopimustenkäyttö ei ole sallittua silloin, kun 

määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka 

niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi." 

 Koulutoimessa Inarin koululla on yksi määräaikainen 

koulunkäynninohjaaja. Toimi on aiemmin täytetty työllisyysmäärärahoin, 

mutta työllistämisperusteiden muututtua se on täytetty määräaikaisena.  

 

 Sevettijärven koululla on palkattu osa-aikainen koulunkäynninohjaaja nyt 

lukuvuodeksi kerrallaan. Tarve on rehtorin mukaan ehkä vielä muutaman 

lukuvuoden eteenpäin.Vakinaistamiselle ei ole perustetta. 

 

 Vapaa sivistystoimi:  

 Nuorisotyön määräaikaiset työsuhteet: 

 Työvalmentaja viestintäpajalla, työvoimapoliittisin perustein 

määräaikainen. 

 

 Nuoriso-ohjaaja Inarissa, vakinaistamista on käsitelty sivistyslautakunnassa 

12.9.2012/§ 61. Toimea ei ole esitetty vakinaistettavaksi talousarvion 

henkilöstöohjelman mukaan vuosina 2013-2017. Lastensuojelun 

kehittämistyöryhmä sekä nuorisovaltuusto kuitenkin esittävät toimen 

vakinaistamista Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmassa 2017-2019. 

 

 Kaksi etsivän työn nuoriso-ohjaajaa on ollut määräaikaisina vuosina 2008-

2015 etsivän nuorisotyön hankerahoituksella. Vuoden 2016 alusta on 

palkattu yksi etsivän nuorisotyön nuoriso-ohjaaja, jonka vakinaistamista 

esitetään vuodesta 2018 alkaen Inarin kunnanViestintäpajan 

kehittämisohjelmassa 2017-2019. 

 

 Varhaiskasvatuksessa on kaksi määräaikaista lastenhoitajaa. Kaksi 

ryhmäavustajaa on vakinaistettu vuonna 2016 henkilöstöohjelman 

mukaisesti. Yksi määräaikainen lastenhoitaja ja yksi perhepäivähoitaja on 

vakinaistettu vuonna 2017 henkilöstöohjelman mukaisesti. Tilanne on siis 

tällä hetkellä hyvä. 
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 Jotta määräaikainen työsuhde voidaan vakinaistaa, on työvoimatarpeen 

oltava pysyvä ja työntekijän oltava kelpoinen sekä sopiva kyseiseen 

toimeen.  

 Inarin Vasemmisto ry:n valtuustoaloitteessa todetaan, että nuorisotoimessa 

on yksi määräaikainen nuoriso-ohjaaja. Sivistyslautakunta on ottanut 

kyseisen toimen vakinaistamiseen kantaa 12.9.2012 ja todennut silloin, että 

nuorten määrän väheneminen ja taloudellinen tilanne eivät tue nuoriso-

ohjaajan toimen vakinaistamista. Nykyisen oppilasennusteen mukaan 

(24.1.2017) viiden tulevan vuoden aikana 13-16-vuotiaiden määrä Inarin 

kylässä pysyy nykyisellä tasolla ja Ivalossa 13-16-vuotiaiden määrä selvästi 

laskee.  

 

 Nuorisotoimelle on esitetty, että se toteuttaisi nuoriso-ohjauksen Inarin 

kylässä yhteistyössä toisten toimijoiden, kuten kirkon nuorisotyön, 

Saamelaiskäräjien ja muiden järjestöjen kanssa. Esitettyä toimintamallia ei 

kuitenkaan tällä hetkellä toteuteta. Sivistysjohtaja on käynyt keskustelua 

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokan toimitusjohtaja Mika 

Suomaan kanssa siitä (1.3.2017), että nuoriso-ohjaus Inarin kylälle 

hankittaisiin ostopalveluna syksystä 2018 alkaen.  

 

 Osastopäällikön ehdotus:  
 Sivistyslautakunta toteaa, että sivistystoimessa on vain sellaisia 

määräaikaisia työsuhteita, joiden määräaikaisuuteen on perusteltu syy. 

Neuvotteluja siitä jatketaan, että nuoriso-ohjaus Inarin kylälle hankittaisiin 

ostopalveluna Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokasta. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       hallintojohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Törmäsen koulun lakkauttaminen 

 

150/10.03.02/2015 

 

SIVLK Sivistysjohtaja 

 

 Törmäsen koulun omistaa Tilapalvelu liikelaitos. Sivistystoimi oli 

Törmäsen koulussa vuokralaisena ja irtisanoi vuokrasopimuksen siten, että 

vuokrasopimus päättyi 30.9.2015.  

 

 Törmäsen koulun sisäilmaongelmaepäilystä tehtiin ilmoitus Inarin kunnan 

ympäristöyksikköön 17.11.2014. Sisäilmatyöryhmän esityksestä koululla 

tehtiin kuntotarkastus loppuvuodesta 2014 (Pohjoisen RKM tiimi Oy). 

Tarkastuksessa todettiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita, puutteita 

ilmanvaihdossa ja lattioiden höyrynsuluissa. 

 

 Tarkemmassa, helmikuussa 2015 tehdyssä, kuntotutkimuksessa (Inspecta 

Oy Rovaniemeltä) todettujen kosteusvaurioiden ja muiden  

korjaustoimenpiteiden (vesivuodot, kellari, ryömintätila, ilmavuodot, 

vesikatteet, salaojitus ja puutteelinen höyrynsulku sekä julkisivu) 

kustannusarvioksi arvioitiin tuolloin yhteensä 553 000 €. 

Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan mukaan nämä korjaustoimenpiteet 

olisivat nostaneet sivistystoimen Tilapalveluliikelaitokselle maksamaa 

vuokraa minimissään 40 000 eurolla/vuosi 20 vuodeksi. 

 

 Törmäsen koululla järjestettiin vanhempainilta 8.4.2015 sivistysjohtajan 

pyynnnöstä. Vanhempainillassa tuotiin selvästi esille se, ettei syksyllä 2015 

koulutyötä voida aloittaa Törmäsen koululla.  

 

 Sivistyslautakunta päätti 22.4.2015, 23 §, antaa esityksensä Törmäsen 

koulun korjaamisesta tai lakkauttamisesta vasta, kun tarkempi 

korjaussuunnitelma ja kustannusarvio olisi tehty. Lautakunta päätti myös 

esittää kunnanhallitukselle, että se osoittaa korjaussuunnitelmaan 

tarvittavan määräahan.  

 

 Inarin kunnan kunnahallituksen päätökseen 4.5.2015, 165 §, perustuen 

tarkemmat kustannusarviot laadittiin ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla. 

Sivistyslautakunta päätti 20.5.2015, 29 §, esittää, ettei Törmäsen koulua 

lakkauteta ja että oppilaat siirtyvät Ivalon ala-asteen kouluun 1.8.2015 

alkaen ja palaavat Törmäsen kouluun, kun se on korjattu. Insinööritoimisto 

J. Lampelan Oy:n tekemä kustannusarvio, 782 800 euroa (alv 0%), 

tarkennetuista korjaustoimenpiteistä merkittiin tietoon.  

  

 Kunnanhallitus merkitsi 1.6.2015, 211 §, tietoonsa uuden kustannusarvion 

Törmäsen koulun tarkennetuista korjaustoimenpiteistä eli 939 981 euroa 

(alv 0%). 

  

 Kuntalaisille vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen (Hallintolaki 41 §) 

järjestettiin 2.6.2015 Törmäsen koululla. 
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 Valtuusto päätti 11.6.2015, 28 § kunnanhallituksen esityksestä, että  

Törmäsen koulun korjaustoimenpiteet tehdään ja valtuusto myöntää 800 

000 euron lisämäärärahan vuodelle 2015 korjaustoimenpiteitä varten.  

 

 Helmikuussa 2016 teetetyn rakennusosa-arvion mukaan Törmäsen koulun 

korjauskustannusten loppusummaksi arvioitiin 2 473 000 euroa (alv 0%). 

Kunnanhallitus päätti 7.3.2016, 71 § keskeyttää Törmäsen koulun 

korjaussuunnittelun ja rakentamisen ja selvittää mahdollisuudet myydä 

Törmäsen koulukiinteistö.  

 

 Kunnanhallitus päätti 18.4.2016, 101 §  pyytää selvityksen siitä, mitä 

ensimmäisellä kustannusarviolla (940 000 eurolla) olisi saatu aikaan. 

 Selvityksen mukaan tällä summalla ei olisi saatu varmuudella 

rakennusteknisesti toimivaa, turvallista ja terveellistä kouluympäristöä. 

Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi 16.5.2016, 137 §. 

 

 Niille oppilaille (myös tuleville esioppilaille), joiden lähikoulu oli 

Törmäsen koulu, osoitettiin opetuksen järjestämispaikaksi1.8.2015 alkaen 

Ivalon ala-asteen koulu. Opettajien viranhaltijoiden ja 

koulunkäynninohjaajan, joiden sijoituspaikkana oli Törmäsen koulu, 

osoitettiin uudeksi sijoituspaikaksi 1.8.2015 alkaen Ivalon ala-asteen koulu. 

Törmäsen alueen oppilaat ja Törmäsen koulun henkilökunta on ollut Ivalon 

ala-asteen koulussa nyt kaksi lukuvuotta ja koulunkäynti on sujunut hyvin. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 

Törmäsen koulu lakkautetaan välittömästi. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       kunnanhallitus 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 _____________ 
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Psykologin toimen siirtäminen sivistystoimen alaisuuteen 

 

166/01.01.00.03/2017 

 

SIVLK Sivistysjohtaja 

 

 Joulukuussa 2016 Suomen hallitus päätti, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa 

ei siirretä maakuntiin sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Tällä 

päätöksellä haluttiin turvata se, että oppilaat ja opiskelijat saavat apua 

ajoissa, helposti ja läheltä. Lisäksi haluttiin turvata tiedonkulku 

oppilashuollon ja koulujen välillä sekä päätöksenteon toimivuus.  

 

 Monissa kaupungeissa ja kunnissa koulupsykologit ja -kuraattorit toimivat 

sivistystoimen alaisuudessa. Tällöin sote- ja maakuntauudistus ei koske 

näitä palveluita. Inarin kunnassa ei ole koulupsykologia vaan psykologi, 

joka toimii sosiaali- ja terveystoimessa. Koulukuraattori sen sijaan  

 toimii sivistystoimen alaisuudessa. Sote- ja maakuntauudistuksen 

yhteydessä Inarin kunnan psykologipalvelut siirtyisivät pois kunnalta. 

  

 Sosiaali- ja terveystoimessa on kaksi psykologin tointa, joista toinen on 

jätetty täyttämättä 1.9.2013 lukien toistaiseksi hallitun menokasvun 

ohjelman mukaisesti (kvalt 12.9.2013, 62 §). Tämä täyttämättä jätetty 

psykologin toimi esitetäänkin siirrettäväksi sivistystoimen (hallinto) 

alaisuuteen 1.1.2018 alkaen ja psykologin toimi olisi mahdollista täyttää 

1.1.2019 alkaen eli sote- ja maakuntauudistuksen alkaessa. Näin 

turvattaisiin Inarin kunnassa se, että varhaiskasvatuksen lapset, henkilöstö 

ja huoltajat, perusopetuksen oppilaat, henkilöstö ja huoltajat sekä lukion ja 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat, henkilöstö ja huoltajat saisivat 

psykologipalveluita ajoissa, helposti ja läheltä. Koulukuraattori ja psykologi 

muodostaisivat myös näin toimivan työparin. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että alkavalla talous- ja 

toimintasuunnitelmakierroksella valmistellaan sosiaali- ja terveystoimen 

alaisuudessa olevan täyttämättä jätetetyn psykologin toimen siirtämistä 

sivistystoimen (hallinto) alaisuuteen 1.1.2018 alkaen.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Pekka Roinesalo poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.12. 

 

  

 Tiedoksi:       kunnanhallitus, sosiaali- ja terveysjohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 _____________
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Viranhaltijoiden päätökset 15.3. - 12.4.2017 
 

SIVLK Hallintosihteeri 

 

 Ohessa hallintosäännön 48 §:n ja sivistyslautakunnan 14.9.2005/131 § hy-

väksymän ratkaisuvallan perusteella tehdyt päätökset. 

 

 Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat, koulutukset yms.) sivistys-

lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä vi-

ranhaltijoiden virkahuoneissa virka-aikana. 

 

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

että se ei käytä KuntaL 51  §:n mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 ______________ 

 



Inarin kunta Esityslista 4/2017 16 

 

Sivistyslautakunta  19.04.2017 

 

 

39 

Ilmoitusasiat 
 

SIVLK Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Päätös apteekin    

                                               palvelupisteluvasta Inarin kunnan kirjastoautoon,  

    Ivalon apteekki/ apteekkari Risto Ropponen. Päätös on ohessa. 

 

 2. Aluehallintovirasto: Valtionavustusakemus ja päätös yleisten kirjastojen 

     toiminnan kehittämiseen/ Kotiseutu tutuksi mobiililla.  

     Myönnetty 10 600 €. Hakemus ja päätös ovat ohessa. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

  Lisätietoja:   sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLK - Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään 17.4.2017 

 

 - Opettajien lisäkoulutuksen tukeminen (esim. kaksoiskelpoisuus ja   

                                              saamen kielten opiskelu) 

 

 - Koulujen kriisisuunnitelmat/ ohjeistus väkivallanteon varalta 

 

 - Kotona koulua käyvien oppilaiden ohjaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:            Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 20.35 ja antoi sivulla 

  xx olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  

 

 

 


