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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen 1.1.2018 lukien sekä indeksitarkistus 

1.8.2018 alkaen 

 

1/02.05.00/2018 

 

SIVLTK § 1 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 on tullut voimaan 

1.3.2017 alkaen. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja 

perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Muusta kunnan järjestämästä 

varhaiskasvatuksesta tai kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta  

voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Asiakasmaksu määräytyy 

perheen koon ja tulojen sekä haetun varhaiskasvatusajan mukaisesti. 

Asiakasmaksulaissa säädetyt varhaiskasvatuksen maksut ovat 

enimmäismaksuja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tulee kunnassa 

tehdä päätös. Perheen nuorimman lapsen maksu voi kokopäivähoidossa olla 

enimmillään 290 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää 

maksua ei peritä. 

  

 Eduskunta on  8.12.2017 hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle 

laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n 

muuttamisesta (HE 115/2017 vp). Tasavallan presidentti hyväksyi lain 

muuttamisen 19.12.2017 ja lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Laki 

muuttuu siten, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuja alennetaan. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja 

alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia 

nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen 

maksusta. 1.3.2017 alkaen toisesta lapsesta perittävä maksu on ollut 90 

prosenttia. 

 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät jatkossa 1.1.2018 alkaen 

muutetun asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuihin ei enää sovelleta sosiaali- ja terveydenhuollon säädöksiä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa laissa määritellyn mukaisesti 

varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut joka toinen vuosi 

(indeksitarkistus). Seuraavan indeksitarkistuksen mukaan tulorajoja sekä 

ylintä maksua muutetaan 1.8.2018 alkaen. Seuraavan indeksitarkistuksen 

jälkeen perheen nuorimman lapsen maksu voi olla kokopäivähoidossa 

enimmillään 289 euroa. 

 

 Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 1.1.2018 alkaen (5 §): 

  

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, €/ kk Korkein maksuprosentti 

2 2050 10,70 

3 2646 10,70 

4 3003 10,70 

5 3361 10,70 

6 3718 10,70 
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 Sisarusten maksujen määräytyminen (8 §): 

 

 Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä 

varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa 

varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä 

asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta 

varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on 

enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.  Kustakin seuraavasta 

lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen 

maksusta.  

 

 Tulorajat 1.8.2018 alkaen (5 §, indeksitarkastus): 

 

Perheen koko, henkilöä Tuloraja €/ kk 

2 2102 

3 2713 

4 3080 

5 3447 

6 3813 

 

 Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan 

lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 

142 euroa.  

   

 Oheisena Kuntaliiton yleiskirje 30/2017 muutoksia asiakasmaksuihin 

1.8.2018 alkaen (indeksitarkistus).  

Oheisena myös ohjeet Inarin kunnan varhaiskasvatuksen määräämisestä ja 

perimisestä 1.1.2018 alkaen.Ohjeet päivitetään indeksitarkistusten 

voimaantullessa 1.8.2018 alkaen tulorajojen osalta. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Sivistyslautakunta hyväksyy  

 1. varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 ja 8 §:n mukaiset muutokset             

tulorajoihin ja sisarusalennuksen 1.1.2018  lukien ja 

 2. tulorajat indeksitarkistuksen jälkeen 1.8.2018 lukien.  

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Toimeksi:      varhaiskasvatusjohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 

 

 _____________  
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Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2018 

 

56/12.07.00/2014 

 

SIVLTK § 2 Perhepäivähoidonohjaaja 

 

 Suomen Kuntaliitto on tehnyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon 

kustannuskorvauksista vuodelle 2018. Kuntaliitto on neuvotellut asiasta KT 

Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa. Kuntaliiton 

yleiskirje 29/2017 on ohessa. Kuntaliitto suosittaa, että 

kustannuskorvaukset säilytetään aamiaisen/välipalan/iltapalan ja lounaan 

osalta viime vuoden tasolla ja muu kustannus korotetaan indeksin 

mukaisesti. 

 

 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle kor-

vataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset. Kustannukset 

korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, KVTES, 

perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 mukaisesti (perhepäivähoidon 

kustannuskorvaus). 

 

 Inarin kunta on pääsääntöisesti noudattanut Kuntaliiton suosituksia 

perhepäivähoidon kustannuskorvauksissa. Poikkeuksena tästä on vuosi 

2016, jolloin kustannuskorvauksia ei vähennetty, vaikka Kuntaliitto näin 

suositti.  

 

Tällä hetkellä kustannuskorvaukset ovat kohtaa muu kustannus lukuun 

ottamatta hieman korkeammat kuin Suomen Kuntaliiton esittämät 

kustannuskorvaukset vuodelle 2018: 

 

 Aamiaisen, välipalan tai iltapalan kustannuskorvaukset: 

 

   alle kouluikäinen kouluikäinen 

Kuntaliiton suositus 0,73  €/pv 0,94  €/pv 

Inarin kunta 0,75  €/pv 0,97  €/pv 

 

 Lounaan ja päivällisen kustannuskorvaukset: 

 

   alle kouluikäinen kouluikäinen 

Kuntaliiton suositus 1,72  €/pv 2,23  €/pv 

Inarin kunta 1,77  €/pv 2,31  €/pv 

 

Muun kustannuksen kustannuskorvaukset: 

 

   alle kouluikäinen kouluikäinen 

Kuntaliiton suositus 1,81  €/pv  

Inarin kunta 1,78  €/pv  

 

 Inarin kunnan kustannuskorvauksen muu kustannus esitetään korotettavaksi 

suosituksen mukaisesti 1.81€/pv. Ateriakustannuskorvaukset esitetään 

pysyvän ennallaan. Erityisruokavalioiden kustannuskorvausten osalta 
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toimitaan Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  

 Sivistyslautakunta päättää  

 1. maksaa kustannuskorvausta muu kustannus 1,81 €/pv Kuntaliiton  

    suosituksen mukaisesti ja 

 2. pitää voimassa muut Inarin kunnan nykyiset ateriakustannuskorvaukset. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Toimeksi:      perhepäivähoidonohjaaja 

 Tiedoksi:       varhaiskasvatusjohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja:  Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Koulu- ja päiväkotitarvikehankinnat, Pohjois-Lapin seutukuntien yhteishankinta 

 

73/02.08.00.00/2012 

 

SIVLTK § 3 Sivistysjohtaja 

 
Inarin kunnan sivistystoimi on ollut mukana Pohjois-Lapin seutukuntien 

yhteishankitasopimuksessa koulu- ja päiväkotitarvikkehankinnoista so-

pimuskaudelle 1.2.2014 - 31.12.2014. Sopimusta on jatkettu siihen 

kuuluneiden optiovuosien 2015-2017 ajan. Sopimuksessa ovat olleet 

mukana Sodankylän, Inarin, Kittilän, Utsjoen ja Ranuan kunnat.  

 

Sodankylän kunta on pyytänyt tarjoukset lukuvuonna 2018 - 2019 toimisto- 

ja koulutarvikkeista sekä varhaiskasvatukseen hankittavista esiopetus-, 

askartelu- ym. materiaaleista. Tarjous on pyydetty yhteisenä Kittilän ja 

Inarin kuntien kanssa. 

 

Hankintailmoitus on julkaistu 15.11.2017 Cloudia- järjestelmässä, 

kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) 

ja EU-hankinta. 

 

Määräaikaan 2.1.2018 klo 15.00 mennessä tarjouksen lähetti Lekolar Oy. 

Tarjous avattiin 2.1.2018 klo 15.05. Tarjouspyyntö ja tarjous ovat ohessa. 

 

Tarjouksen alennusprosentit ja tarjousliitteen hinnat ovat kilpailukykyiset. 

Hintojen edullisuus varmistettiin vertaamalla tarjouskorin tuotteiden hintoja 

nähtävissä oleviin tukkuhintoihin. Tarjouksen hinnat ovat selkeästi 

edullisemmat. Lisäetua tulee myös siitä, ettei tarjouksen piiriin kuuluvien 

tuotteiden toimituksesta veloiteta.  

 

Tarjoaja ja tarjotut tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt kriteerit. 

Pyydettyjen näytteiden perusteella tuotteet ovat laadukkaita ja niitä voidaan 

pitää käyttötarkoitukseen sopivina.  

 

Uudelleen kilpailuttamisesta ei tällä hintatasolla saavuteta niin merkittävää 

taloudellista hyötyä, että toisen tarjouskilpailun aiheuttamat kulut saataisiin 

katettua. 

  

Sivistysjohtajan ehdotus:  
Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2018 – 2019 koulu- ja 

päivähoitotarvikkeet hankitaan Lekolar Oy:ltä. 

 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

Tiedoksi:       koulujen rehtorit ja toimistosihteerit, Sodankylän                                            

sivistysjohtaja, Lekolar-Printel Oy 

Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  
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_____________ 
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Liikuntasihteerin valinta määräaikaiseen virkaan 1.2. - 30.9.2018 

 

590/01.01.01.01/2017 

 

SIVLTK § 109 Sivistysjohtaja 

 

 Marke Rautiala on irtisanoutunut liikuntasihteerin virasta siten, että 

virkasuhde päättyy 31.12.2017.   

 

 Sivistysjohtaja on julistanut viran haettavaksi määräaikaisena ajalle 16.1. - 

30.9.2018 (siv.joht. 7.12.2017/ 34 §). 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

Lautakunta päättää, että se 

 1. merkitsee tietoonsa Marke Rautialan virkasuhteen  

    päättymisen 31.12.2017, 

 

 2. merkitsee tietoonsa sivistysjohtajan päätöksen 7.12.2017/ § 34  

    eikä käytä Kuntal 92 § mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan, 

 

 3. valitsee liikuntasihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen seuraavassa  

    kokouksessa siten, kuin virassa aloittaminen on mahdollista ja 

    siten, että määräaikainen virkasuhde päättyy 30.9.2018. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

Tiedoksi:       vs. liikuntasihteeri 

Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 

 

 

SIVLTK § 4 Sivistysjohtaja 

  

 Liikuntasihteeri irtisanoi virkansa päättymään 31.12.2017. Viran 

täyttäminen uudelleen aloitettiin välittömästi ja irtisanoutuminen sekä viran 

täyttö tuotiin lautakunnan kokoukseen joulukuussa 2018. 

 

 Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 § 2. mom. määrittää virkasuhteen 

kestoajasta seuraavaa: ”Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain 

viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen 

säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen 

kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava 

kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka 

sitä vaatii.” 
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 Inarin kunnan on tarkasteltava saman vuoden aikana tapahtuvan 

nuorisosihteerin viran avautumista ja virkarakennetta kokonaisuutena 

vuoden 2018 aikana. Tämä on peruste viran määräaikaiselle täyttämiselle 

30.9.2018 asti. 

 

 Määräaikainen virka ajalle 1.2.-30.9.2018 on ollut julkisessa haussa 1.-

19.12.2017. Viran kelpoisuusvaatimuksena oli virkaan soveltuva 

korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja riittävä 

perehtyneisyys liikunta-alaan. Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömiä 

tehtävän hoitamiseksi. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

 

 Virkaan haki määräaikaan mennessä 8 hakijaa. Heistä 6 oli kelpoisia 

virkaan. Haastatteluun heistä kutsuttiin 3. Virkahaastattelut järjestettiin 8.-

9.1.2018 kunnantalolla ja kaikki kutsutut tulivat paikalle. Haastattelijoina 

toimivat sivistysjohtaja ja nuorisosihteeri. Sivistyslautakunnan 

puheenjohtajistolla oli mahdollisuus osallistua haastatteluihin. 

 

 Yleisiä virkanimitysperusteita on kolme. Ne ovat kyky, taito ja koeteltu 

kansalaiskunto. Kyky viittaa henkilön koulutukseen ja työkokemukseen, 

joten henkilön kykyä tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sellaisiin 

tietoihin ja taitoihin, jotka hän on saavuttanut koulutuksella ja 

työkokemuksella. Lisäksi kyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi luontaista 

lahjakkuutta, työkykyä, järjestelykykyä ja johtamiskykyä. Taito puolestaan 

viittaa henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Koeteltu kansalaiskunto liittyy 

kansalaistoimintaan sekä nuhteettomaan käytökseen. Virkaa täytettäessä 

joudutaan yleensä erikseen ratkaisemaan, mitä näillä yleisillä 

nimitysperusteilla juuri siinä tilanteessa tarkoitetaan. Pätevyyttä ja ansioita 

tarkentavia kriteerejä käytetään tällöin usein tulkinnan apuna. 

 

 Täyttämistä on tarkasteltava viran määräaikaisen tehtävän mukaan. 

Tehtävän kesto on pisimmillään 8 kuukautta, jonka jälkeen tehtävät voivat 

oleellisesti muuttua. Tuolle ajalle tulee valita paras hakija tehtävän luonne 

huomioiden. 

 

 Vertailu hakijoista on ohessa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta valitsee määräaikaiseen liikuntasihteerin virkaan 

liikunnanohjaaja Juhani Vesan ajalle 1.2.-30.9.2018, ja hänen 

kieltäytymisensä varalle Sotatieteen maisteri Mervi Urpilaisen. Perusteluna 

ovat koulutus, työkokemus ja haastattelussa esille nousseet asiat. 

Tehtäväkohtaien palkka on 2 496,78 euroa. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       hakijat 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  
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 ______________ 
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Saamelaiskirjaston toimitilat 

 

418/02.08.00.00/2017 

 

SIVLTK § 108 Kirjastotoimenjohtaja 

 

Inarin kunta on vuokrannut saamelaiskäräjiltä 30.12.2011 päivätyllä 

sopimuksella toimitilat lähikirjastolle saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta. 

Vuokrasopimuksen lisäksi sovittiin erillisellä sopimuksella 5.1.2012 

siivous- ja vahtimestaripalvelujen palvelujen ostamisesta saamelaiskäräjiltä. 

Vuokrasopimus astui voimaan 1.1.2012 ja on voimassa toistaiseksi, 

kuitenkin vähintään 5 vuotta sopimuksen alkamisesta. Irtisanomisaika on 

12 kuukautta. Vuokrasopimukseen liittyi seuraavia ehtoja: 

1) nimi muutetaan Saamelaiskirjastoksi, 

2) lastenkulttuurikeskus, saamelainen elokuvakeskus ja saamelainen 

musiikkikeskus voivat käyttää tiloja omiin toimintoihinsa, 

3) kirjaston asiakkaat voivat käyttää ensimmäisen kerroksen aulatiloja 

talon aukioloaikana, 

4) kirjastotilassa sijaitsee Sakk:n oppilaskirjastotiloja ja 

Saamelaiskäräjien näyttelytila, 

 

Nykyisessä toimitilassa on hyvänä puolena yhteiskäyttötilat, joita voidaan 

käyttää. Toiminnallisesti on mahdollista saada synergiaetua samassa talossa 

olevien tahojen kanssa tapahtumien järjestämisessä. Talo on 

arkkitehtonisesti kaunis ja siellä käy paljon matkailijoita, joka tuo lisäarvoa 

kirjastolle. Sajos on lähellä koulua ja päiväkotia.  

 

Kirjastotila on toiminnallisesti epäkäytännöllinen, koska siinä on paljon 

hukkatilaa pylväiden takia. Tiloja ei voida muunnella yleisö-, luento- ja 

opetustilanteita tai tapahtumia varten, koska kalusteet eivät ole 

siirrettävissä. Tilassa ei voida myöskään järjestää seinätilaa tarvitsevia 

näyttelyitä. Kalusteet ovat sopimattomia lehtien lukua ja asiakkaiden 

työskentelyä ajatellen. Henkilökunnan mielestä taustamelu käytävätiloista 

rasittaa työskentelyä ja asiakkaat valittavat hiljaisen luku- ja työtilan 

puutteesta. Toimistotilat jaetaan saamelaiskäräjien työntekijöiden kesken. 

Kirjastotila on talvella kylmä ja vetoinen, valaistus ja sisäilma ovat 

aiheuttaneet ongelmia, joista syistä on riski sairastua. Kesällä taas on 

häikäisyä, joka heijastuu palvelutiskiin. Henkilökunta on kokenut 

turvattomuutta yksityöskentelyn takia, sillä talon muut toiminnat suljetaan 

klo 17. 

  

Vuokrasopimusta hyväksyttäessä sovittiin kuntaorganisaatiossa, että tilan 

toiminnallisuutta seurataan ja jos toiminnallisesti ja taloudellisesti on 

järkevää, tutkitaan myös muita Inarin kirkonkylässä avautuvia 

tilavaihtoehtoja.  S-ryhmä on aloittamassa myymälätilojen rakentamisen 

Inarin kirkonkylässä toukokuussa 2018 ja tilat valmistuvat vuoden lopussa. 

Olen ollut yhteydessä rakennuttajaan ja kysellyt alustavasti mahdollisuutta 

sijoittaa n. 150 – 200 m2 suuruiset kirjastotilat kauppakeskuksen yhteyteen. 

Kirjastojen sijoittamisesta liikekeskuksiin on saatu hyviä kokemuksia. 
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Sivistyslautakunta § 108 13.12.2017 

Sivistyslautakunta § 5 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kirjaston käyttö omatoimiaikana on paremmin seurattavissa, koska talossa 

on muutakin toimintaa.    

Kulut nykyisestä tilasta ovat 2854,54 € /kk (alv 0 %) Kulut muodostuvat 

elinkustannusindeksiin sidotusta vuokrasta 2188,66 €, siivouksesta 500 €, 

vahtimestaripalvelusta 83,33 € ja sähköstä 82,55 €/kk. 

 

 S-ryhmä on tarjonnut tiloja seuraavilla ehdoilla (alv 0 %):  Pääomavuokra 

16 euroa/hm2 a. Lisäksi vuokralainen maksaa  hoitovastikkeen 2,5 

euroa/hm2, joka pitää sisällään lämmön, ulkopuolisen piha-alueen hoidon 

kuten lumenauraukset ja hiekotukset sekä sisäpuolisen kiinteistön hoidon, 

joka sisältää  LVI-laitteet ja sähkölaitteet. Vuokralainen maksaa 

kuluttamansa sähkön ja veden.  

 

Kiinteistökustannukset uudessa tilassa eivät ole merkittävästi suuremmat 

kuin nykyisessä tilassa, mutta mahdollistavat kirjastotilojen toiminnallisen 

käytön nykyisiä tiloja paremmin. Kirjasto joutuu hankkimaan irtokalusteet 

omalla kustannuksellaan. 

 

Kirjastotoimenjohtaja esittää, että sivistyslautakunta hyväksyy S-ryhmän 

tarjouksen kirjastotilan vuokraamisesta uudesta kauppakeskuksesta ja 

valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan aloittamaan tilasuunnittelun S-ryhmän 

edustajien kanssa. Mikäli kirjasto sijoitetaan uuteen kauppakeskuksen, 

vuokrasopimus Saamelaiskäräjien kanssa on irtisanottava 31.12.2017. 

 

Sivistysjohtaja 

 

Inarin kirjastoratkaisua on käsitelty aiemmin sivistyslautakunnassa 

18.11.2015 ja kunnanhallituksessa 12.8.2013 (käsittelyt ovat ohessa). 

Punnittavina ovat olleet taloudellisuus ja toiminnallisuus, joita seikkoja 

myöskin kirjastotoimenjohtaja kävi läpi omassa esittelyssään. 

Toiminnallisista ongelmista on syytä nostaa esille muunneltavuuden 

rajoitteisuus ja terveydellisen kuormituksen näkökulmat. 

 

Sivistysjohtaja on keskustellut Saamelaiskäräjien hallintopäällikön kanssa 

5.12.2017 heidän näkökulmastaan kirjaston siirtymisestä muihin tiloihin. 

Hallintopäällikkö kertoi heidän toiveensa olevan, että saamelaiskirjasto 

jatkaa nykyisissä tiloissa ja että heillä on halua jatkaa vuokrasopimusta, 

mutta muitakin toimijoita hän uskoi tilaan tarvittaessa löytyvän.  

 

Inarin kylälle on avautunut mahdollisuus kirjastorakennuksen 

sijoittamiseen toimivampiin tiloihin Kokoukseen mennessä pyritään 

tarkentamaan vireilla olevan rakentamissuunnittelun aikatauluja. 

 

Sivistyslautakunta kuulee kirjastotoimenjohtajaa asian käsittelyyn liittyen. 

  

Sivistysjohtajan ehdotus: 

1. lautakunta keskustelee Inarin kirjaston toimitiloista tulevaisuutta 

ajatellen 

     ja  
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Sivistyslautakunta § 108 13.12.2017 

Sivistyslautakunta § 5 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 2. lautakunta päättää Inarin kirjaston jatkavan kokonaisuus huomioiden  

    kirjastotoiminnan kannalta parhaissa toimitiloissa ja lähtevän                         

suunnittelemaan kirjastotoimien siirtämistä uusiin tiloihin.  

  

Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 

 1. lautakunta keskustelee Inarin kirjaston toimitiloista tulevaisuutta 

ajatellen 

      ja  

 2.  lautakunta pyytää lisäselvityksiä tilojen tarjoajilta. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

 Tiedoksi ja toimeksi:   kirjastotoimenjohtaja 

 Lisätietoja:                 sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 

 

 ________________  

 

 

SIVLTK § 5 Sivistysjohtaja 

 
Kirjastotoimenjohtaja on pyytänyt tarjoajilta lisäselvityksiä. S-Ryhmä ja   

Kiinteistö Oy Inarin liiketalo ovat toimittaneet pyydetyt lisäselvitykset. 
 

 Saamelaiskäräjät pyysi kunnalta neuvottelua 10.1.2018 koskien Sajoksessa 

koskevia kirjaston tiloja. Neuvottelu käydään 23.1.2018. Neuvottelulla on 

merkitystä sivistyslautakunnan käsittelyyn. 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 Esitys tuodaan kokoukseen, johtuen neuvottelusta 23.1.2018. 

 

 Sivistysjohtaja 

 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja kirjastotoimenjohtaja 

osallistuivat kunnan edustajina neuvotteluun Saamelaiskäräjien kanssa. 

Neuvottelussa luovutettiin käräjien edustajille toimenpidetarpeet nykyisen 

Inarin kirjaston tilassa ja esitys kirjaston kehittämisestä, jos kunta jatkaa 

tilassa. Olennainen tekijä tilassa jatkamiselle on tietää lyhyellä aikavälillä ja 

saadaan varmuus, ettei arkkitehtuuri sido muutostöitä toiminnallista 

kehittämistä rajoittavasti. Asiasta neuvoteltiin erikseen, ja 

Saamelaiskäräjien esittämästä, toivomuksesta 23.1.2018 myös Senaatti-

kiinteistöjen edustajan Miikka Tepon kanssa, joka oli Inarissa samana 

päivänä.  

Vuokranantajalle Saamelaiskäräjille ja tilan omistajalle Senaatti-

kiinteistöille on kohtuullista antaa aikaa asiaan reagoimiseen. He 

ilmoittivat, etteivät ehdi saada asiaa selvitettyä 24.1.2018 mennessä. 

Molemmat tahot näkivät asian selvittämisen tärkeänä. Takarajaksi sovittiin 

21.2.2018 mennessä, jolloin on seuraava lautakunnan kokous. 
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Sivistyslautakunta § 108 13.12.2017 

Sivistyslautakunta § 5 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 Sivistyslautakunta päättää, että 

 1. se merkitsee tiedoksi saadut lisäselvitykset ja odottaa päätöksenteon 

pohjaksi vielä Saamelaiskäräjien ja Senaatti-Kiinteistöjen vastauksen tilan 

muuttamista koskevaan kysymyksen, 

 2.  asiasta ja  aikataulusta tiedotetaan liikekiinteistöstään kirjastolle tiloja 

tarjonneita S-ryhmän Matti Viitalaa ja Kiinteistö Oy Inarin liiketalon 

Antero Ylävaaraa. 

   

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Toimeksi:     kirjastotoimenjohtaja 

 Tiedoksi:      kirjastotoimenjohtaja, S-ryhmä/ Matti Viitala, Kiinteistö Oy  

                     Inarin liiketalo/Antero Ylävaara 

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _____________ 
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Sivistyslautakunta § 6 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ivalon lukion ruokasalin lattian kunto 

 

271/10.03.02/2017 

 

SIVLTK § 6 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistyslautakunnan Joulukuun kokouksessa nousi esille lukion ruokasalin 

lattian kunto ja sen aiheuttamat mahdolliset haitat. Seuraavaan kokoukseen 

toivottiin selvitystä onko lattialle tarvetta tehdä korjaustoimenpiteitä. 

 

 Sivistysjohtaja on pyytänyt kiinteistöpäälliköltä selvityksen tutkimuksista ja 

lattian tämän hetken tilasta. Viimeisin lattiakanaalien tutkimus on päivätty 

24.7.2017 ja lattiarakennetutkimus 9.5.2017. Ruokalan puolen lattialle ei 

ole tehty toimenpiteitä kesällä. Raportit ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

 Kiinteistöpäällikön mukaan terveysvalvonnasta  vastaavalle viranomaiselle 

on mennyt kaikki tiedot eikä akuuttia tarvetta toimenpiteille ole ilmennyt 

sieltä suunnasta. Raporteissa on esitetty toimenpiteiksi korjaamista joko 

alipaineistamalla tai purkamalla auki. Kiinteistöpäällikön mukaan nämä 

toimenpiteet ovat mahdollisia ja kannattaa tehdä. Kiinteistopäällikkö on 

estynyt osallistumasta kokoukseen 24.1.2017. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 

 Kiinteistöpäällikkö kutsutaan seuraavaan kokoukseen kertomaan mitä 

lukion ruokasalin ja keittiön lattialle aiotaan tehdä. 

    

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:       kiinteistöpäällikkö 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _____________ 
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Sivistyslautakunta § 7 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden päätökset 7.12.2017 - 18.1.2018 
 

SIVLTK § 7 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 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 ______________ 
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Sivistyslautakunta § 8 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ilmoitusasiat 
 

SIVLTK § 8 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1. Näätämön ryhmäperhepäiväkodin tarkastus.  

    Ympäristöyksikön tarkastusraportti on ohessa. 

 

 2. Vuoden 2017 talousarvion toteutuma. Yhteenveto on ohessa. 

 

 3. Ivalon päiväkodin tilat käytössä käytäviä ja toimistoa myöten. Tilanne  

    tällainen ehkä kesään asti. 

 

 4. Saariselän päiväkodin rakentamisen kiireellisyys, tilanteeseen selvyyttä   

                                                lähiaikoina. Maaliskuun kokoukseen lisätietoa. 

 

 5. Perhepäivähoidon henkilöstötilanne 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
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Sivistyslautakunta § 9 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 9 1. Törmäsen koululaispysäkki 

 

 2. Inari-Ivalo vastakkainasettelu koululaisten keskuudessa. Todettiin, että   

    koulujen tulisi tehdä aktiivisesti työtä koulujen välisen yhteistyön ja  

    yhdessä toimimisen eteen. 

 

 3. Inarinsaamenkielinen varhaiskasvatuksen henkilöstöpula. Tällä hetkellä  

    ei ole mahdollista järjestää. Varhaiskasvatuksjohtajan selvitys tilanteesta  

    seuraavaan kokoukseen. 

 

4.  Vesa Pietikäisen mukaan vuorovaikutteisen suunnittelun ja vaikutusten  

     arvioinnin vaatimuksen vuoksi tulisi koulukeskuksen paikka tutkia  

     asemakaavamenettelyä käyttäen, jolloin eri paikkavaihtoehdot ja niiden        

vaikutukset tulisi tarkasteltua lainmukaisesti. 

 5.  Kirjataan tähän, että ennen kokousta lautakunta osallistui  

     Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä  

                                                Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulun kanssa yhteiseen  

     kokoukseen Sajoksessa klo 10.00 - 14.15. Lautakunta tutustui myös              

Saamelaiskirjaston tiloihin.   

 

 6.  Lautakunta tutustui Inarin koulun tiloihin sekä tapasi henkilöstöä klo  

     15.00-16.00. 

 

 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 
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Sivistyslautakunta § 10 24.01.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sivistyslautakunnan edustaja liikenneturvallisuustyöryhmään 

 

43/08.00.00/2013 

 

SIVLTK § 10 Sivistysjohtaja 

 

 Kunnassa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa edustettuina ovat eri 

toimialat; nuoritoimi,varhaiskasvatus, tekninen osasto, perusturva ja perus-

opetus, lisäksi sivistyslautakunnan edustajana työryhmässä on edellisellä 

valtuustokaudella toiminut Aarre Vilponen ja kunnanhallituksen edustajana 

Marko Katajamaa. Työryhmään kuuluvat Ivalon autokoulun, Lapin pelas-

tuslaitoksen, poliisin, Liikenneturvan ja Lapin ELY-keskuksen edustajat.  

 

Työryhmä toimii kunnanhallituksen alaisena ja toimittaa muistiot kunnan-

hallitukselle tiedoksi. Inarin kunta on mukana Lapin ELY-keskuksen liiken-

neturvallisuustoimijatyössä vuosina 2017 - 2019 oheisen sopimuksen mu-

kaisesti. Työryhmän sihteerinä toimii liikenneturvallisuusyhteistyösopi-

muksen mukaisesti SITO Oy:n nimeämä henkilö. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  

 Sivistyslautakunta nimeää edustajansa liikenneturvallisuustyöryhmään. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta nimesi edustajakseen liikenneturvallisuustyöryhmään 

yksimielisesti Pekka Roinesalon. 

 

 

 Tiedoksi:      kunnanhallitus 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:           Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.57 ja antoi sivulla 

  xx olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  

 

 

 

 

 

 


