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Inarinsaamenkielisen päivähoidon järjestäminen Inarin kirkonkylällä 

 

414/12.07.00/2017 

 

SIVLK § 65 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Onneli Sieppi on lähettänyt 14.8.2017 päivätyn kirjeen, jossa hän edustaa  

26 muuta inarinsaamen kielipesien lasten nykyistä ja mahdollista tulevaa 

vanhempaa. Kirje on osoitettu varhaiskasvatusjohtajalle sekä 

kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsenille.  

 

 Kirjeessä vaaditaan vastausta siihen millä tavoin ja milloin kunta aikoo 

vastata kasvavaan inarinsaamenkielisen päivähoidon tarpeeseen Inarin 

kirkonkylällä. 

 

 Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan 

järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin 

kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa on 

otettava huomioon lapsen etu. Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että 

lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, 

ruotsin - tai saamenkielellä (Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015/580 11 § 1 ja 2 

mom.). 

 

 Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen 

vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa 

(Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015/580 11 a § 2 mom.). Varhaiskasvatuksen 

toimintamuotoja ovat esimerkiksi päiväkoti- tai perhepäivähoito. 

 

 Kunta voi järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla 

toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai kuntien kanssa, 

olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä tai hankkimalla 

palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta 

taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös järjestää lasten 

päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen 

palvelusetelin (Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015/580/10 §). 

 

 Inarin kunta on ostanut inarinsaamenkielisiä kielipesäpalveluja yksityiseltä 

palvelujen tuottajalta, Inarinsaamenkielen yhdistys Anarâškielâ servi           

ry:ltä vuodesta 2002 alkaen. Saamelaisen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan 

tarkoituksena on turvata saamen kielen menettäneille saamelaisperheille 

mahdollisuus elvyttää yhteyttään saamen kieleen ja kulttuuriin. 

Kielipesätoiminta ei ole kunnan lakisääteistä varhaiskasvatustoimintaa.     

Anarâškielâ servi ry:n kanssa on laadittu vuosittain ostosopimus  

kalenterivuodeksi kerrallaan inarinsaamenkielisten kielipesäpalvelujen 

ostosta sen jälkeen kun opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 

hakemusten ja rahoitusneuvottelujen jälkeen valtionavustusta toimintaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain kielenelvytykseen 
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tarkoitettuun kielipesätoimintaan valtionavustusta enintään 85 % toiminnan 

kustannuksista.  

 

 Valtionavustus maksetaan saamelaiskäräjien kautta ja sen 

 maksaminen edellyttää valtionavustuspäätöksen lisäksi vuosittain tehtävää 

erillistä sopimusta kunnan ja saamelaiskäräjien välillä.  

  

 Vuonna 2016 Inarin kunta osti Anarâškielâ servi ry:ltä kielipesäpalveluja  

kolmesta kielipesästä 377 453 eurolla. Palvelujen ostoon myönnettiin 

valtionavustusta yhteensä 296 933 euroa ja  kunnan rahoitusosuus oli 

yhteensä 45 917 euroa. Tällä rahoituksella kielipesäpaikkoja ostettiin 

yhteensä 24 kokopäiväpaikkaa kolmesta kielipesästä Ivalosta ja Inarista. 

 

 Saamelaisen kielipesätoiminnan rahoitustarve on ollut jatkuvasti suurempi 

kuin opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesityksessä on rahoitusta 

kaavailtu. Vuodelle 2017 tehdyssä hallituksen esityksessä valtion budjettiin 

oli kielipesille varattu yhteensä 900 000 euroa, josta 700 000 euroa oli 

varattu saamelaisalueen kunnissa toteutettavaan kielipesätoimintaan ja     

200 000 euroa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuoliseen 

kielipesätoimintaan. Saamelaiskäräjät neuvottelee vuosittain 

kielipesätoimintaa järjestävien tahojen kanssa valtionavustusten jakamisesta 

ja tekee päätökset sen käytöstä yhdessä kielipesätoiminnan järjestäjien ja 

opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Saamelaiskäräjät, saamelaisalueen 

kunnat ja Anarâškielâ servi ry ovat tehneet useita vetoomuksia 

eduskunnalle saamelaisten kielipesätoiminnan turvaamiseksi, jotta edes  

toiminnassa olevat kielipesät voidaan ylläpitää nykyisellä tasolla, koska 

rahoitus ei ole ollut riittävää. Saamelaiskäräjät, Inarin kunta, Sodankylän 

kunta ja Anarâškielâ servi ry tekivät 30.11.2016 vetoomuksen eduskunnalle 

saamelaisten kielipesätoiminnan turvaamiseksi, koska vuotta 2017 

koskevissa rahoitusneuvotteluissa tuli esiin, että rahoitustarve on kasvanut 

mm. uusien yksiköiden perustamisen ja palkkakustannusten nousun vuoksi. 

Vetoomuksessa esitettiin, että valtion talousarviossa varataan saamelaisten 

kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen 725 000 euroa, jotta jo 

toiminnassa olevat kielipesät voidaan ylläpitää nykyisellä tasolla. Lisäksi 

esitettiin kielipesien rahoituksen nostamista, jotta valtioneuvoston vuonna 

2014 asettama tavoitetaso rahoituksen kasvattamisesta 1,4 miljoonaan 

euroon saavutetaan mahdollisimman pian ja saamen kielten tilanne 

vahvistuu ja kielipesätoiminta pääsee kehittymään.  

 

 Inarinsaamenkieliseen kielipesätoimintaan on vuodesta 2002  alkaen valittu 

lapsia, joiden äidinkieleksi tai 2. kotikieleksi on hakemuksessa ilmoitettu 

inarinsaame. Kielipesien rahoitusneuvotteluissa vuonna 2015 

Saamelaiskäräjät toi esiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 

saamelaiskäräjien tilintarkastajien taholta tulleen painotuksen, ettei 

kielipesätoimintoja järjestettäessä rahoiteta lakisääteistä päivähoitoa. 

1.8.2017 alkaen toimintaan ja Inarin kunnan ja Anarâskielâ servi ry:n 

väliseen ostosopimukseen tehtiin muutos, jossa  äidinkielinen 

inarinsaamenkielinen ryhmä ja toiminnan kustannukset eriytettiin 

kielipesäryhmästä. Ostosopimusta Inarin kunnan ja Anarâškielâ servi ry:n 
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välillä päätettiin jatkaa myös inarinsaamenkielisen päivähoitoryhmän 

osalta, koska Anarâškielâ servi ry:llä on toimintaan sopivat puitteet, 

henkilöstö, toimitilat sekä toiminta on vakiintunutta ja tuloksellista. Lisäksi 

lapset, joilla äidinkieleksi/ toiseksi kotikieleksi on ollut hakemukseen 

merkittynä inarinsaame, ovat olleet mukana nykyisessä 

kielipesätoiminnassa. 

 

 Kielipesäpaikkoja on vuosittain myönnetyn rahoituksen vuoksi haettu ja 

myönnetty aina toimintakaudeksi 1.8.-31.7. kerrallaan. 

Varhaiskasvatuspaikkojen yleinen hakuaika, joka julkaistiin myös 

paikallislehti Inarilaisessa, oli ajalla 27.3.-7.4.2017. Hakuilmoituksessa 

tiedotettiin kielipesäpaikkojen lisäksi Inarin kk:ssä 1.8.2017 alkaen 

toimintansa aloittavasta Inarinsaamen äidinkielisestä ryhmästä. 

Ilmoituksessa oli lisäksi erillinen maininta, että pohjoissaamen-ja 

inarinsaamenryhmissä järjestetään varhaiskasvatusta lapsille, joiden 

äidinkieli on ko. saamenkieli.  

  

 Yleisellä hakuajalla tuli Inarin kk:ään inarinsaamenkieliseen äidinkieliseen 

hoitoon 5 hakijaa, joista 3 oli jo kielipesässä olevaa lasta ja 2 oli uusia 

lapsia (3 kokopäivälasta ja 2 osapäivälasta eli yhden hoitajan ryhmä). Inarin 

kielipesätoimintaan jonotti ennestään 3 lasta ja hakuajalla uusia hakemuksia 

tuli 2. Koska paikkoja Inarin kk:stä vapautui vain 2, ei kielipesään voitu 

valita äidinkielisten uusien lasten lisäksi jonossa olevia tai uusia hakijoita 

1.8.2017 alkaen. Tällä hetkellä kielipesäpaikkaa Inarista jonottaa 5 lasta, 

joista osa on hoidossa suomenkielisessä päiväkotiryhmässä. Ivalon 8+2 

paikkaisessa inarinsaamenkielisessä kielipesässä on tällä hetkellä 2 vapaata 

paikkaa. Kielipesävalinnat tekee varhaiskasvatusjohtaja yhteistyössä 

Anarâškielâ servi ry:n edustajien kanssa yhdistyksen päättämien 

valintakriteerien mukaisesti. 

 

 Äidinkielisen ryhmän koko ja ryhmän sijoitus toiseen kielipesään selvisi 

vasta yleisen hakuajan ja valintapäätöksen jälkeen toukokuussa 2017. Inarin 

kirkonkylän äidinkielistä inarinsaamenkielistä hoitoa hakeneista lapsista 

muodostettiin oma pienryhmä, joka toimii toisessa Inarinsaamen 

kielipesässä ja johon on nimetty oma hoitaja. Inarinsaamenkielinen ryhmä 

ja kielipesäryhmä (yht. 8 kokopäiväpaikkaa) toimivat kiinteässä 

yhteistyössä keskenään ja toiminta järjestetään inarinsaamenkielellä. Inarin 

kunta on osallistunut Anarâškielâ servi ry:n ohella tiedottamiseen virallisen  

hakuilmoituksen lisäksi mm. vastaamalla perheiden kysymyksiin sekä 

puhelimitse että sähköpostitse sekä lähettämällä postitse 26.5.2017 oheinen 

tiedote kaikille niille huoltajille, jotka ovat jonottaneet lapselleen 

kielipesäpaikkaa tai hakivat sitä toimintakaudelle 2017-2018.  

 

 Inarinsaamenkielisen äidinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisessä on 

tällä hetkellä suurin ongelma inarinsaamenkielisen hoito- ja 

kasvatushenkilöstön puute. Anarâškielâ servi ry:llä on työsuhteessa 

vakinaisia lasten hoito- ja kasvatustehtävissä olevia työntekijöitä yhteensä 

8. Kaksi vakinaista työntekijää on pitkällä työlomalla eikä toiseen tehtävään 

ole saatu 1.8.2017 alkaen palkattua inarinsaamenkielentaitoista sijaista 
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useista julkisista hakukerroista huolimatta.  Lisäksi kolme Anarâškielâ servi 

ry:n palveluksessa olevaa työntekijää opiskelee monimuotokoulutuksessa 

lastentarhanopettajaksi, mikä lisää ennestään sijaistarvetta tänä ja ensi 

vuonna. Lastentarhanopettajaopiskelu päättyy aikaisintaan vuoden 2018 

lopussa ja ko. opiskelun teoria/harjoittelujaksojen aikana tarvitaan myös  

sijaisia. 

   

 Heinäkuun lopussa 2017 haettiin kahdelle uudelle lapselle hoitopaikkaa 

inarinsaamenkieliseen ryhmään, mutta heille ei ole vielä voitu myöntää 

paikkoja inarinsaamenkielisestä ryhmästä, koska inarinsaamenkielisiä 

työntekijöitä ei ole saatu palkattua lisää. Varhaiskasvatuslain mukainen 

ryhmäkoko voi perhepäivähoitopaikassa olla enintään 4 + 1 lasta yhtä 

työntekijää kohden. Inarin kunta on sitoutunut ostamaan lakisääteisiä 

äidinkielisten lasten hoitopaikkoja, mutta niitä ei ole mahdollista lisätä 

ennen kuin inarinsaamenkielisiä työntekijöitä on saatavana.  

  

 Inarin kunnan varhaiskasvatus, sivistystoimi ja Anarâškielâ servi ry ovat 

tehneet tiivistä yhteistyötä kielipesien rahoituksen ja ostosopimukseen 

liittyvien asioiden suhteen ja yhteistyötä jatketaan edelleen. Ostosopimus 

on tehty tällä hetkellä 31.12.2017 saakka ja syksyn aikana on pidetty 

yhteisiä palavereita ja neuvoteltu ostosopimuksen jatkamisesta edelleen. 

Nykyinen malli, jossa lapset, joilla äidinkieli tai toinen kotikieli on 

inarinsaame, hoidetaan eri ryhmässä kuin kielipesätoiminnassa mukana 

olevat lapset on osoittautunut lasten ja toiminnan kannalta haasteelliseksi. 

Inarin kunnan ja Anarâškielâ servi ry:n välisissä neuvotteluissa elo-

syyskuussa on selvitelty tämänhetkisiä haasteita, työntekijäpulaan liittyviä 

ratkaisukeinoja, mahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  

kouluttaa ja rekrytoida uusia työntekijöitä tulevaisuudessa sekä palvelujen 

ja toiminnan kehittämistä. Yhteistyöpalavereita ja suunnittelua jatketaan 

syyskaudella 2017 ja tulevista suunnitelmista ja mahdollisista muutoksista 

tiedotetaan kielipesälasten vanhempia syksyn aikana. Inarinsaamenkielisten 

palvelujen kehittämisehdotuksia sekä ideoita työntekijäpulan 

ratkaisemiseen toivotaan myös lasten vanhemmilta ja sekä Inarin kunta että 

Anarâškielâ servi ry suhtautuvat lasten vanhempien kanssa tehtävään 

yhteistyön kehittämiseen positiivisesti. 

 

 Inarin kunnan tehtävänä on järjestää ensisijaisesti lakisääteiset 

varhaiskasvatuspalvelut lapsen äidinkielellä olevalla suomen-, ruotsin tai 

saamenkielellä. Inarin kunta ostaa edelleen inarinsaamenkieliset 

varhaiskasvatus- ja  kielipesäpalvelut Anarâškielâ servi ry:ltä ja pyrkii 

omalta osaltaan lisäämään inarinsaamenkielisiä varhaiskasvatuspaikkoja 

tarpeen mukaan. Inarin kunta pyrkii edelleen vaikuttamaan kielipesien 

rahoituksen lisäämiseen muiden yhteistyötahojen kanssa ja on mukana 

suunnittelemassa ja edistämässä työntekijöiden kielikoulutuksia, jotta 

inarinsaamenkielisiä työntekijöitä olisi riittävästi saatavana. Inarin kunnan 

sivistystoimesta sekä sosiaali- ja terveystoimesta on ollut mahdollista  

vuorovuosin hakeutua yksi työntekijä vuoden kestävään palkalliseen 

kielikoulutukseen, jota valtio tukee maksamalla työntekijän sijaiskulut 

kunnalle.  
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 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sivistyslautakunta toteaa, että Inarin kunnan varhaiskasvatustoimi 

 

 1. järjestää ensisijaisesti lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut lapsen 

     äidinkielellä olevalla suomen-, ruotsin tai saamenkielellä.   

    Inarinsaamenkieliset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään ostopalveluna  

                                               Anarâškielâ servi ry:ltä   

 

 2.  ostaa edelleen saamelaislasten kielenelvytykseen tarkoitettuja  

     inarinsaamenkielisiä kielipesäpalveluja Anarâškielâ servi ry:ltä  

     valtionapurahoituksen turvin. 

 

 3.  pyrkii omalta osaltaan lisäämään inarinsaamenkielisiä varhaiskasvatus-  

                                                ja kielipesäpalveluja, vaikuttamaan kielipesien rahoituksen  

                                                lisäämiseen muiden yhteistyötahojen kanssa sekä olemaan mukana   

                                                suunnittelemassa ja edistämässä työntekijöiden kielikoulutuksia ja  

                                                kielitaitoisten työntekijöiden rekrytointia.     

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

   Kokous keskeytettiin ennen tämän pykälän käisttelyä klo 16.55 - 17.19    

  varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarelan alustuksen ajaksi. 

 

   Miina Seurujärvi jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi   

  (yhteisöjäävi). 

 

   Tämä pykälä tarkastetaan seuraavassa kokouksessa pöytäkirjantarkastajan    

jäävättyä itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

 

   Tiedoksi:     Onneli Sieppi  

   Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Ulla Hynönen, puh. 0400 131 231  

 

   _____________ 

 

SIVLK § 79  Hallintosihteeri 

  Tarkastetaan 20.9.2017 kokouksen pykälä 65. 

 

  Sivistysjohtajan ehdotus:  
  Lautakunta tarkastaa 20.9.2017 kokouksen pykälän 65  

                                            Inarinsaamenkielisen päivähoidon järjestäminen Inarin kirkonkylällä. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
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Sivistyslautakunnan kokousten ajan ja paikan määrääminen sekä kokouskutsusta päättäminen/ 

sähköinen kokouskutsu/ esityslistojen toimittaminen sähköisesti toimikaudella 1.6.2017 - 

31.5.2021 

 

412/00.02.05/2017 

 

SIVLK § 61 Sivistysjohtaja 

 

 Valtuuston 18.5.2017 hyväksymän kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan 

 toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, 

milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 

toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen 

pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja 

määrää kokousajan. 

 

 Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 

ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). 

Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole 

esteenä. 

 

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai 

velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

 

 Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja 

oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen 

nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, 

järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 

 

 Julkisuuslain (621/1999) mukaisista salassa pidettävistä asioista laaditaan 

oma esityslista ja pöytäkirja, eikä niitä laiteta tietoverkkoon. Salassa 

pidettävä materiaali kerätään pois kokouksessa. 

 

 Ha1lintosäännön 131 §:n mukaan toimielimen jäsenen on kutsuttava 

varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on 

esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin 

asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen asian käsittelyyn. Myös 

puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun 

varajäsenelle. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta päättää, että 

 

                                            1. sivistyslautakunnan kokousten ajankohta päätetään vuosittain koulujen  

                                                lomat huomioon ottaen, mutta pääsääntöisesti kuukauden toinen tai  

                                                kolmas keksiviikko, alkaen klo 16.00. Tarpeen vaatiessa kokouksia  

                                                voidaan pitää muulloinkin. Kokoukset pidetään kunnantalon  

                                                kokoushuoneissa ellei toisin päätetä. 
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                                            2. lautakunnan kokoukset pidetään syyslukukaudella 2017 joka kuukauden  

                                                toinen keskiviikko (lukuun ottamatta syyskuun kokousta) ja  

                                                kevätlukukaudella 2018 joka kuukauden kolmas keskiviikko alkaen klo  

                                                16.00. Tarpeen vaatiessa kokouksia voidaan pitää muulloinkin.  

 

                                              3. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen julkaistaan         

                                                 sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään kuusi päivää ennen   

                                                 kokousta kokouspäivää lukuun ottamatta. Tieto julkaisusta lähetetään  

                                                 sähköpostilla. Esityslista säilytetään sähköisessä kokousjärjestelmässä  

                                                 kuukauden ajan kokouspäivästä lukien. Kokouskutsu ja esityslista  

                                                 toimitetaan vain pyydettäessä paperikopiona. Kokouskutsu ja esityslista  

                                                 liite- ja oheisaineistoineen toimitetaan paperikopiona sellaisille  

                                                 varajäsenille, joilla ei ole käytettävissä kunnan tablettia tai jotka eivät  

                                                 muutoin voi sitä lukea. 

 

                                              4. salassa pidettävistä asioista laaditaan oma esityslista ja se toimitetaan  

                                                  vain postitse. Salaiset asiakirjat on palautettava kokouksessa.  

 

                                              5. esityslista julkaistaan kunnan www-sivulla viimeistään viisi päivää   

                                                  ennen kokousta.   

 

 Käsittely: 
Kohta 2. Syyskauden 2017 kokouspäiviksi päätettiin tiistai 10.10., 

keskiviikko 15.11., ja keskiviikko 13.12. 

 

 Kohta 4. Selvitetään seuraavaan kokoukseen salassa pidettävien asioiden 

laittamista sähköiseen kokousjärjestelmään postissa lähettämisen sijaaan 

postinkulun epävarmuuden vuoksi. 

 

 Päätös:  

 Lautakunta päätti 

 1. hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti kohtien 1., 3., ja 5 osalta. 

 2. syyskauden 2017 kokouspäivät ovat tiistai 10.10.,  

    keskiviikko 15.11., ja keskiviikko 13.12. (kohta 2.) 

 3. salassa pidettävien asioiden laittaminen sähköiseen kokousjärjestelmään  

    postissa lähettämisen sijaan selvitetään seuraavaan kokoukseen (kohta 4.)    

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Markku Harri Poistui klo 16.50. 

 

  

 Toimeksi:    hallintosihteeri      

 Lisätietoja:  vs.sivistysjohtaja Ulla Hynönen, puh. 0400 131 231  

 

 ____________ 
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SIVLK § 80 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistyslautakunnan kokouksessa 20.9.2017 / § 61 keskusteltiin 

mahdollisuudesta julkaista myös salaiset asiat sähköisessä 

kokousjärjestelmässä (kohta 4.).  

 

 Sekä kunnanvaltuusto että kunnanhallitus ovat päättäneet salaisten asioiden 

toimittamisesta vain monistettuina ja siitä, että ne on palautettava 

kokouksessa. Käytännössä esim. kunnanhallituksesa salaisten asioiden 

materiaali jaetaan vasta kokouksessa. 

 

Salaisena käsiteltävästä asiasta voidaan ilmoittaa kokoukutsun yhteydessä 

tai heti kun se on mahdollista, jotta sivistyslautakunnan jäsenet voivat 

halutessaan käydä tutustumassa materiaaliin ennen kokousta. 

 

 Kokouksessa salaisen asian materiaali voidaan jakaa joko kokonaan tai 

osittain paperikopiona tai esittää älytaululla. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta tarkentaa 20.9.2017/ 61 pykälää siten, että 

 

 4. salaisena pidettävän asian materiaali joko jaetaan kokouksessa, jolloin      

    se on palautettava kokouksessa, tai muutoin esitetään kokouksessa 

    ja että salaisena käsiteltävästä asiasta ilmoitetaan kokouskutsun  

    yhteydessä tai heti, kun se on mahdollista. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Sivistyslautakunnan toimivalta 11.10.2017 alkaen 

 

19/00.01.01.00/2017 

 

SIVLK § 81 Sivistysjohtaja 

Liit e 5 

 Inarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.5.2017/ §   Inarin kunnan  

hallintosäännön uuden Kuntalain mukaiseksi.  

 

 Sivistyslautakunnan toimivaltapäätös tulee saattaa uuden hallintosäännön 

mukaiseksi. Ohessa on sivistyslautakunnan viimeksi 16.9.2015/ § 59 

päivittämä versio sivistyslautakunnan 14.2.2007/ § 13 hyväksymästä  

sivistyslautakunnan ratkaisuvallasta.  

 

 Ehdotus uudeksi sivistyslautakunnan toimivallaksi 1.11.2017 alkaen on 

liitteenä 5. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy  liitteenä 5 olevan  sivistyslautakunnan 

toimivallan ja päättää, että se astuu voimaan heti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Toimintakertomus 1.8.2016 - 31.7.2017 / Inarin kansalaisopisto, kirjastotoimi, kulttuuritoimi, 

liikuntatoimi ja 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.  
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Toimintasuunnitelma 1.8.2017 - 31.7.2018/ Kansalaisopisto 

 

387/12.00.00/2017 

 

SIVLK § 83 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa kansalaisopiston rehtorin hyväksymä Inarin kansalaisopiston 

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.  

 

Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Toimintasuunnitelma 1.8.2017 - 31.7.2018/ Kirjastotoimi 

 

387/12.00.00/2017 

 

SIVLK § 84 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa kirjastotoimenjohtajan hyväksymä kirjastotoimen 

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.  

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Toimintasuunnitelma 1.8.2017 - 31.7.2018/ Kulttuuritoimi 

 

387/12.00.00/2017 

 

SIVLK § 85 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa kulttuurisihteerin hyväksymä kulttuuritoimen 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.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 8/2017 188 

 

Sivistyslautakunta § 86 10.10.2017 

 

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.  
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Toimintasuunnitelma 1.8.2017 - 31.7.2018/ Nuorisotoimi 

 

387/12.00.00/2017 

 

SIVLK § 87 Sivistysjohtaja 

 

 Ohessa nuorisosihteerin hyväksymä nuorisotoimen 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: 

 Nuorisotoimelle tiedoksi: 

 1. nuorisotoimintaa myös sivukylille 

 2. mikäli työryhmiin valitaan eri seurakuntien edustajia, tulisi huomioida  

    myös Lapin Ortodoksinen seurakunta  

 

                                            Kaikille vapaan sivistystyön toimialoille tiedoksi:  

 3. toimintasuunnitelmiin konkreettisia toimia ja johdonmukaisuutta 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Iltapäivätoiminan maksut 1.1.2018 alkaen 

 

478/02.05.00/2017 

 

SIVLK § 88 Sivistysjohtaja 

 

Inarin kunnan sivistystyön lautakunta päätti 18.5.2004/42§, että 

iltapäivätoiminnasta perittävä maksu on 50 euroa/kk/henkilö. 

 

Sivistyslautakunta päätti 13.6.2007/58§, että kunnan tarjoaman 

iltapäivätoiminnan laajuus on 570 tuntia. 

 

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 8 a luvussa on määräykset aamu- ja 

iltapäivätoiminnasta. Kyseinen luku on otettu perusopetuslakiin 

19.12.2003/1136. Lain 48 f § määrittelee maksut ja sitä on muutettu 

19.2.2016/127: Maksut. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä 

kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien 

kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 

120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä 

jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai 

iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 

päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään 

vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi 

kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 

päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko 

kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu 

toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet 

kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita 

maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos 

huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset 

näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. 

 

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle 

kasvulle. Se on laadukasta vapaa-aikaa koulutettujen aikuisten turvassa ja 

ohjauksessa. Kuukausimaksuun sisältyy ohjatun toiminnan lisäksi 

tapaturmavakuutus, monipuolinen välipala jokaisena toimintapäivänä sekä 

toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet.  

 

Inarin kunnassa iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on pysynyt samana 13 

vuoden ajan, vaikka kustannukset ovat nousseet samaan aikaan. 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Lautakunta päättää korottaa iltapäivätoiminnan kuukausimaksun 50 eurosta 

80 euroon 1.1.2018 alkaen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely: 

 Lauri Titola esitti, että  iltapäivätoiminna maksua korotetaan enintään 10 %. 
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 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:  
Lautakunta päättää, että iltapäivatoiminnan maksuja ei koroteta 1.1.2018, 

vaan maksut tarkistetaan keväällä 2018. 

 Päätös:  

Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Vuoden 2018 talousarvio, talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 sekä henkilöstöohjelma/ 

Sivistyslautakunta 

 

330/02.02.00.00/2017 

 

SIVLK § 89 Sivistysjohtaja 

 

Kunnanhallitus on antanut 3.7.2017 ensi vuoden talousarvion ja vuosien 

2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet.  Sivistystoimen 

suunnittelun pohjana on vuoden 2016 tilinpäätös. Talousarvio tuli 

suunnitella siten, että kasvu sekä palkoissa että muissa menoissa on vuonna 

2018 yksi prosentti ja vuosina 2019 ja 2020 puolitoista prosenttia. 

Suunnitteluaikataulun mukaan hallintokuntien on käsiteltävä talousarviot 

27.9.-12.10.2017 välisenä aikana. 

Sivistystoimen talousarvion suunnittelun pohjana käytetty vuoden 2016 

tilinpäätös ja siihen lisätty yhden prosentin korotus muodostivat raamin, 

joka on 14 333 078 euroa. Tilapalvelu liikelaitoksen vuokrien korotukset 

olivat ennakoitua suuremmat ja suunnittelun pohjana ollut menojen yhden 

prosentin korotus ei kattanut vuokrien korotuksia. Tämän vuoksi 

sivistystoimen kaikilla vastuualueilla jouduttiin etsimään säästöjä, 

esimerkiksi pienentämään ostoja, jotta vuokrien korotukset saatiin 

sisällytettyä raamiin. Lähtökohtana säästöissä oli se, että palvelut pystytään 

yhä tuottamaan ja esimerkiksi koulujen kohdalla opetuksesta ja 

tukipalveluista ei ole karsittu. Lisäksi esitetään iltapäivätoiminnan maksun 

korottamista 50 eurosta 80 euroon. 

Toiminnallisia muutoksia vuodelle 2018 on kuitenkin niin runsaasti, että 

sivistystoimen talousarvion raamia on korotettava. Koulujen 

sisäilmaongelmien vuoksi käyttöön otettavat Ivalon ala-asteen koulun ja 

Ivalon yläasteen koulun väistötilojen kustannukset tulevat olemaan noin 

350 000 euroa/vuosi. Varhaiskasvatuksessa yöhoidon aloittaminen Ivalossa 

1.8.2017 vaatii määräaikaisen lastentarhaopettajan toimen vakinaistamista, 

jonka kustannus on 36 900 euroa/vuosi. Vuorohoidon (ilta- ja 

viikonloppuhoidon) tarpeen kasvun arvioidaan nostavan 

varhaiskasvatuksen kuluja 38 435 euroa.  Muita toiminnallisia muutoksia 

ovat Sevettijärven koulunkäynninohjaajan palkkaus 20 000 euroa ja Ivalon 

ala-asteen kuljetuskustannusten nousu 20 000 euroa. Nuorisotoimessa 

esitetään Etsivä-nuorisotyöntekijän toimen vakinaistamista vuonna 2018, 

mutta nämä kulut sisältyvät jo raamiin. Toiminnallisten muutosten 

aiheuttamat lisäkustannukset sivistystoimen vuoden 2018 talousarviossa 

ovat yhteensä 465 335 euroa. Sivistystoimen arvioidut menot ovat yhteensä 

16 824 977 euroa ja tulot 2 026 564.  

 

Sivistystoimen raami ja käyttösuunnitelmat toimialoittain vuodelle 2018, 

talousarvion ja toimintasuunniteleman tekstiosa sekä henkilöstöohjelma 

ovat ohessa. 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Lautakunta hyväksyy edelleen esitettäväksi vuoden 2018 talousarvion 
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käyttösuunnitelman, talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020 sekä 

henkilöstöohjelman vuodelle 2018. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 

 Lautakunta hyväksyy edelleen esitettäväksi vuoden 2018 talousarvion 

käyttösuunnitelman, talous- ja toimintasuunnitelman sekä 

henkilöstöohjelman 2018-2020 seuraavin muutoksin: 

 1. Iltapäivatoiminnan maksuja ei koroteta, jolloin sivistystoimen arvioidut  

    menot ovat 16 839 977 euroa ja tulot 2 011 564 euroa. Sivistystoimen  

    raamin lisärahoituksen tarve on 480 335 euroa. 

 2. henkilöstöohjelmaan lisätään maininta saamenkielisen ja  

    saamen kielen opettajien määrä kieliryhmittäin 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi sivitysjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Viranhaltijoiden päätökset 14.9. - 3.10.2017 
 

SIVLK § 90 Hallintosihteeri 

 

 Ohessa hallintosäännön 5. ja 6. luvun sekä sivistyslautakunnan 14.9.2007 

hyväksymän ja 16.9.2015 täydennetyn ratkaisuvallan perusteella tehdyt 

päätökset. 

 

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

lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä vi-

ranhaltijoiden virkahuoneissa virka-aikana. 

 

 Sivistysjohtajan 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.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Ilmoitusasiat 
 

SIVLK § 91 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1. Inarin kunnan koulujen Suomi100 -tapahtumat.  Luettelo on ohessa. 

 

 2. Luottamushenkilöiden koulutuspäivä 11.10.2017, ohjelma on ohessa. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Sivistyslautakunta § 92 10.10.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLK § 92 Seuraava sivistyslautakunnan kokous on 15.11.2017     
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Sivistyslautakunta § 93 10.10.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Määrärahan muutosesitys / Kirjastoauto 

 

SIVLK § 93 Kirjastotoimenjohtaja 

 

 Kirjastoauton hankintaan on varattu 100 000 euron lisämääräraha vuodelle 

2017. Määrärahasta on jäänyt käyttämättä 6 622,84 euroa (sis.alv 24%). 

 

 Kirjastotoimenjohtaja esittää, että käyttämättä jääneen 

investointimäärärahan käyttötarkoitusta muutetaan niin, että osa siitä 

voidaan käyttää kirjastoauton tallin oven sähköistämiseen. 

 

 Kiinteistöpäällikkö on ilmoittanut, että oven hankintahinta asennuksineen 

on n. 4 000 euroa (alv 0 %). 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 Lautakunta hyväksyy kirjastoauton hankintaan varatun 

investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutoksen siten, että osa siitä 

voidaan käyttää kirjastoauton tallin oven sähköistämiseen. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 


