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Irtisanoutuminen Ivalon yläasteen rehtorin virasta ja Ivalon yläasteen koulun hallinnon 

järjestäminen 

 

167/01.01.04.00/2018 

 

SIVLTK § 35 Sivistysjohtaja 

 

 Ivalon yläasteen koulun rehtori Riikka Saijets on irtisanoutunut virastaan  

eläkkeelle siirtyminen vuoksi 1.10.2018 lukien siten, että viimeinen 

virassaolopäivä on 30.9.2018. Irtisanoutumisilmoitus on ohessa. 

 

 Ivalon yläasteen oppilasmäärä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi 

aiemmasta. Yläasteen oppilasmäärä oli enimmillään n. 300 oppilasta ja nyt 

se on n. 130 oppilasta. Ivalon lukion oppilasmäärä on laskenut n. 180 

oppilaasta alle sataan oppilaaseen. Yhteensä kouluissa on tällä hetkellä noin 

220 oppilasta. 

  

 Ivalon alueen kouluverkkoa ollaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 

uudistamassa lähitulevaisuudessa. Tässä yhteydessä vaihtoehtoina on 

nimetä Ivalon yläasteen koululle määräaikainen rehtori ja 

henkilöstörakenne pysyisi nykyisellään tai yhdistää jo nyt yläasteen ja 

lukion hallinto, joka tulee tapahtumaan viimeistään koulukeskuksen 

valmistuessa.  

 

 Mikäli päädyttäisiin ensimmäiseen vaihtoehtoon, olisi sen vahvuutena 

jatkuvasti läsnä oleva rehtori, joka vastaisi talon toiminnasta. Yläasteen 

yksikkö on kuitenkin läheisessä ja päivittäisessä yhteydessä lukioon ja sen 

koko on nykyisellään pieni ja tiloja sekä opettajia yhteiskäytössä lukion 

kanssa. 

  

 Jälkimmäisessä mallissa yksi rehtori voisi tehokkaammin suunnitella tilojen 

ja henkilöstön käyttöä. On mahdollista tukea koulun hallintoa antamalle 

vararehtorille opetusvelvollisuudeksi luettavaa aikaa hallinnolliseen työhön. 

 

 Hallintosäännön mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta Inarin 

kunnassa päättää valtuusto. Virkojen nimikemuutokset rinnastuvat uuden 

viran perustamiseen eli samainen toimielin tekee myös sen. Asia on 

tarkastettu kuntatyönantajan lakimieheltä. 

 

 Laki kunnallisesta viranhaltijasta määrittää, että viranhaltijan 

virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta voi päättää se viranomainen, 

joka päättää virkasuhteeseen ottamisesta. Inarin kunnassa rehtorin virkaan 

ottamisesta päättää sivistyslautakunta. 

 

 Toiminnallinen muutos vaikuttaisi sekä Ivalon lukion rehtorin 

virantoimitusvelvollisuuteen, että hänen virkatehtäviinsä. Palkkaus 

tarkistetaan virassa tapahtuvien muutosten yhteydessä noudattamaan 

OVTESin säädöksiä. 
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 Ivalon yläasteen vararehtorin tehtävänkuva ja korvaus tarkastellaan 

muutoksen yhteydessä määräaikaisesti siihen saakka kunnes koulukeskus 

valmistuu. 

 

 Sivistysjohtaja on osallistunut Ivalon yläasteen koulun 

henkilöstökokoukseen 4.4.2018 ja osallistuu Ivalon lukion 

henkilöstökokoukseen 12.4.2018 keskustellakseen muutoksesta. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta 

 1. merkitsee tietoonsa Ivalon yläasteen koulun rehtori Riikka Saijetsin  

    irtisanoutumisen,  

 2. lähtee valmistelemaan hallinnon järjestämistä siten, että yläasteen  

    rehtorin ja lukion rehtorin tehtävät yhdistetään Ivalon lukion ja yläasteen  

                                               koulun rehtorin tehtäviksi, 

 3. kuulee Ulla Hynöstä virkasuhteensa virantoimitusvelvollisuuden  

    muuttamisesta ja virkatehtävien uudelleenjärjestelystä seuraavassa        

    kokouksessa.  

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 
 Sivistyslautakunta 

 1. merkitsee tietoonsa Ivalon yläasteen koulun rehtori Riikka Saijetsin  

    irtisanoutumisen,  

 2. lähtee valmistelemaan hallinnon järjestämistä yläasteen  

    rehtorin ja lukion rehtorin tehtävien osalta 

 3. kuulee Ulla Hynöstä virkasuhteensa virantoimitusvelvollisuuden  

    muuttamisesta ja virkatehtävien uudelleenjärjestelystä seuraavassa        

    kokouksessa.  

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

  Toimeksi:      sivistysjohtaja 

  Tiedoksi:       koulujen rehtorit, Taitoa Oy, MedInari 

  Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  ______________ 

 

 

 

SIVLTK § 45 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistyslautakunta kuulee kokouksen alussa lukion rehtori Ulla Hynöstä. 

Kuulemisen jälkeen sivistyslautakunta tekee linjaratkaisun siitä, lähteekö se 

yhdistämään lukion ja yläasteenrehtorin virat vai toimitaanko nykyisellä 

ratkaisulla.  
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 Sivistysjohtaja on selvittänyt rehtorin toimen täyttämistä ja 

määräaikaisuuden luonnetta virkaa täytettäessä. Koska tiedossa on, että 

virka täytetään jokaisessa ratkaisussa määräaikaisesti ja sille on olemassa 

oleva rakenteellisen muutoksen perusta, voidaan tehtävä kuntatyönantajan 

lakimiehen mukaan täyttää myös määräaikaisena sivuvirkana lukion 

rehtorille. Tuolloin ei ole velvoitetta lakkauttaa ja perustaa rehtorinvirkoja. 

 

 Valtuuston kokous on 7.6.2018. Siihen käsiteltäväksi aiotut asiat tulee olla 

kunnanhallituksen käsittelyssä kiireellisenä viimeistään 21.5.2018. Mikäli 

virkajärjestelyä muutetaan, on se käsiteltävä kunnanhallituksessa ja 

valtuustossa. Nykyiset erilliset virat tulee lakkauttaa ja perustaa uusi 

yhteinen virka. Yhdistämispäätös voidaan tehdä myös suoraan, mutta 

kuntaliiton antaman ohjeistuksen mukaan päätös on selkeämpi, kun se 

tehdään erillisinä kohtina.  

 

 Mikäli päädytään säilyttämään nykyinen virkarakenne, tulee virka julistaa 

avoimeen hakuun määräaikaisena siihen asti kunnes koulukeskus 

valmistuu, eli 31.7.2021 asti. Ivalon yläasteen koulun rehtorin virka tulisi 

tässä vaihtoehdossa julistaa haettavaksi ajalle 18.5.-18.6.2018. Seuraava 

sivistyslautakunnan kokous on 20.6.2018, jolloin päätettäisiin 

jatkotoimenpiteistä. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta päättää, että 

 1. johtuen koulukeskushankkeesta rehtorin tehtävän täyttämisen tarve       

    Ivalon yläasteen koululla on määräaikainen, 

 2. yläasteen rehtorin virka jätetään täyttämättä ja yläasteelle nimetään  

     apulaisrehtori, 

 3. yläasteen rehtorin tehtävät yhdistetään määräaikaisesti lukion rehtorin  

     tehtäviin 31.7.2021 asti ja 

 4. yläasteen rehtorin tehtävä tarkastellaan uudelleen hallinnollisessa  

     uudistuksessa, joka toteutetaan koulukeskuksen valmistuessa. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely: 
 Kokous keskeytettiin klo 16.05-16.36. Lukion Rehtori Ulla Hynönen oli   

kertomassa mahdollisen virkajärjestelyn haasteista ja miten se voisi toimia. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Toimeksi:     sivistysjohtaja 

 Tiedoksi:      Ivalon lukion ja Ivalon yläasteen rehtorit ja henkilökunta  

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 
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Liikuntatoimen ja nuorisotoimen virkajärjestelyt  

 

249/01.01.00.01/2018 

 

SIVLTK § 46 Sivistysjohtaja 

 

 Liikuntasihteerin virka on tällä hetkellä määräaikaisesti täytettynä 

30.9.2018 saakka. 

 

 Nuorisosihteerin eläkeikä täyttyy 1.9.2018. Liikuntasihteerille on tehty 

määräaikainen työsuhde, joka päättyy 30.9.2018. Liikuntasihteeri hoitaa 

tällä hetkellä myös nuorisotoimen hallinnolliset tehtävät 31.5.2018 asti. 

 Liikuntatoimessa on tällä hetkellä liikuntasihteerin viran lisäksi 4 vakinaista 

toimea. Nuorisotoimessa on 2 vakinaista ja 3 vuosia jatkunutta 

määräaikaista toimea. Yhdellä näistä on lupa vakinaistamiseen vuonna 

2018. 

  

 Nuorisotoimessa on tapahtunut viime vuosina rakenteellista muutosta. 

Peruskoulun jälkeisten nuorten määrä paikkakunnalla on vähentynyt 

johtuen pienentyneistä ikäluokista. Toisaalta parantuneesta työllisyydestä 

johtuen, pajatyön tarpeessa olevien nuorten määrä on vähentynyt, mutta 

joiltakin osin nuorten elämässään kohtaamat haasteet ovat hyvin suuria.  

 Lähivuosina henkilöstön määrä nuoriso- ja liikuntatoimissa ei tällä 

näkymällä tule kasvamaan. Nuorisotoimessa toiminnan järjestämisen 

kannalta ongelmallinen on ollut Inarin vintin toiminnan järjestäminen 

vuoden 2014 jälkeen. Pysyvyyden aikaansaamien on ollut haastavaa. 

Tarkastelussa on tärkeää ottaa huomioon sellaisen ratkaisun löytäminen, 

jolla kunnan palveluita olisi mahdollista tarjota laajemmin eripuolilla laajaa 

kuntaa. Kunnalla on kaksi nuorisotilaa, joista toinen on pysyvästi Inarissa.  

  

 On perusteltua, että yksi kunnan vapaa-ajan toimista on sijoitettu Inariin, 

jossa on lapsia sekä toimintaa ja tiloja niin nuorisotoimella kuin 

liikunnallakin. Toisaalta vakinaisen toimen sijoittamisella Inariin voidaan 

oletettavasti saavuttaa pysyvyyttä toimen haltijassa. Nuorisotoimessa on 

tehtäviä, jotka eivät ole paikkaan sidottuja ja osa näistä voidaan liittää tähän 

tehtävänkuvaan. 

  

 Työaikaa on tällä hetkellä liikuntasihteerin ja nuorisosihteerin viroissa 

kaksi henkilötyövuotta, joka aika tulee säilyttää samana, mutta tarkastella 

työajan jakautuminen tehtävien välillä. Tällä hetkellä on näiden kahden 

lisäksi töitä tekemässä määräaikainen nuoriso-ohjaaja. Yhdistämällä 

nuoriso- ja liikuntasihteerin tehtävät saadaan jatkossa vakituiset viranhaltija 

sivistysosastolle ja toimenhaltija Inariin. Vakituisten työntekijöiden määrä 

ei muutu. Nämä edellyttävät valtuuston käsittelyä tehtävien muuttamiseksi 

ja virkojen järjestelemiseksi. Työnjako tehtävien välillä tulee määritellä 

selkeästi ja ydintoimintaa tehostaa.  

  

 Nuoriso-ohjaajan tehtävä painottuu nuorisotyöhön, mutta hänen tehtäväänsä 

tulee sisällyttää myös liikuntatoimen avustavia tehtäviä ensisijaisesti 

Inarissa. Painotus voisi olla esimerkiksi 70/30. Liikuntatoimen tehtävät 
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pitävät sisällään osallistumista tapahtumien järjestelyyn ja viikoittaisen 

liikunnan mahdollistamiseen koululaisille sekä muille kuntalaisille kerhojen 

järjestämisellä koulun liikuntasalissa ja toiminnan kehittämisellä Inarin 

kuntosalilla. Nuorisotyön osalta tehtävään kuuluisi Vintin lisäksi NuVa-

työskentely ja kansainvälinen toiminta. 

  

 Hallintoviran painotus olisi päinvastainen eli 30/70 nuorisotoimen ja 

liikunnan välillä. Tehtävä keskittyy aiempaa enemmän hallintoon. 

Toiminnan muuttamiseksi tulee kummallekin tehtävälle laatia päivitetty 

toimenkuva. Sivistyslautakunnan tulee päättää toiminnan järjestämisen 

linjoista ja tarvittavista toimenpiteistä jatkovalmistelua varten.  

  

 Tästä erillinen asia on se, että etsivän nuorisotyöntekijän toimi on ollut 

useita vuosia määräaikaisena. Aluehallintoviraston vastaavalta 

virkamieheltä on tiedusteltu mahdollisuuksia tehtävän vakinaistamiseen 

valtion rahoitusosuutta menettämättä. Hänen vastauksensa 2.5.2018 tuki 

ajatusta vakinaistaa henkilöstösuunnitelmaan vakinaistettavaksi 2018 

merkitty tehtävä. 

 

 Toiminnan muutos tulisi pitkässä juoksussa ulottaa osastojen yli sillä, että 

liikuntapaikkojen hoitajat siirtyisivät osaksi teknistä toimea. Tämä on 

toiminnan kannalta järkevä muutos, joka tulee toteuttaa kolmen vuoden 

sisällä. Osastojen välinen muutos vaatii ylemmän tason käsittelyn. 

 

 Nuorisotoimen ja liikuntatoimen kokonaisuus tulee pohtia tässä 

lähitulevaisuudessa ja harkita vapaa-ajantoimen sihteerin virkaa, joka 

sisältäisi nuoriso- ja liikuntatoimen toimialat, ja tarkastella erilaisia 

vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi. Tähän päädyttiin täytettäessä 

liikuntasihteerin virkaa vuoden 2018 alusta. 

 

 Sivistysjohtaja ehdotus: 

 Sivistyslautakunta  

 1. käy keskustelun nuorisotoimen ja liikuntatoimen linjauksista  

    tulevaisuutta ajatellen ja 

 2. päättää, että henkilöstösuunnitelmassa huomioon otettu ja hyväksytty  

    etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä valmistellaan vakinaisesti  

    täytettäväksi. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Toimeksi:     sivistysjohtaja 

 Tiedoksi:      nuorisosihteeri ja iikuntasihteeri 

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Näätämön ryhmäperhepäiväkodin tilat 

 

247/10.03.02/2018 

 

SIVLTK § 47 Sivistysjohtaja 

 

 Näätämön ryhmäperhepäiväkodissa on ollut kiinteistön kuntoon liittyviä 

ongelmia, joita koskien on annettu toimenpidekehoituksia. Niiden 

määräaika on päättynyt 1.5.2018. Ympäristöyksikön johtaja ja 

terveydensuojelutarkastaja tekevät tiloihin tarkastuskäynnin 14.5.2018. 

 

Terveydensuojelutarkastaja on tehnyt 15.5.2018 päätöksen, jossa on annettu 

korjauskehotus 15.6.2018 mennessä koskien varhaiskasvatuksen käytössä 

olevia tiloja Näätämössä. Näätämön tilat ovat vuokratiloja ja niihin on 

kevään aikana jo aiemmin annettu selvityspyyntö. Nyt on annettu 

viranhaltijapäätöksellä määräys tilojen sulkemisesta tai osittaisesta 

sulkemisesta, mikäli liitteen mukaisia korjaussuunnitelmia ja toimia ei ole 

tehty. 

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus tarjota varhaiskasvatusta kahden 

viikon kuluessa tarpeen ilmoittamisesta. Tämä luo paineen järjestää hoito 

Näätämössä, jossa on hoitoa vailla 6 lasta, mahdollisesti jopa enemmän, 

mikäli koululaiset tarvitsevat vuorohoitoa. 

Näätämössä olevassa ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee tällä hetkellä 

yksi työntekijä ja toimipaikan pyöriminen edellyttäisi kahta työntekijää. 

Inarin kunta on hakenut aktiivisesti työntekijää aiemman työntekijän 

irtisanouduttua. Olennaiseksi esteeksi työntekijän saamiselle on noussut 

myös asunnon puuttuminen Näätämössä. 

Näätämössä on kesän ajaksi saatavissa tilat 15.6.2018 alkaen tilapäisesti 

noin kahden kuukauden ajaksi tai vaihtoehtoisesti toiminta on siirrettävissä 

Sevettijärven kouluun. Sen jälkeen on kuitenkin asiaan löydettävä ratkaisu, 

joista tyhjät tilat huomioiden ainoa vaihtoehto tällä hetkellä ovat vuokratilat 

toiminnan järjestämiseksi. Vuokratilojen koko tulee varhaiskasvatuksen 

järjestämiseksi olla 70 neliömetriä. Henkilöstöongelman ratkaisemiseksi on 

järkevää sijoittaa rakennukseen lisäksi 30 m2 yksiö, jolloin todennäköisesti 

saadaan henkilöstötilanne ratkaistua. Mikäli asuntoa ei tarvita työntekijälle 

tai toiminnan loppuessa vuokratiloille on kylällä kova kysyntä. Vuokratilan 

kustannusarvioksi kiinteistöpäällikkö arvioi yksinkertaisen parakin osalta 

16 euroa neliömetriltä ja hieman paremman osalta 26 euroa neliöltä 

kuukaudessa sekä perustamiskustannukset päälle. Näätämössä ei ole 

viemäriverkkoa, mikä tulee ottaa huomioon. Nykyinen vuokra on n. 800 

euroa kuukaudessa. Perustamiskustannukset huomioiva rahan tarve vuonna 

2018 on noin 80 000 euroa. Kustannusta tarkastetaan vielä kokoukseen 

mennessä. 

Sevettijärvellä oleva koltansaamen kielipesä on toiminut koulun tiloissa. 

Koulun oppilasmäärä kasvaa ja on tämän hetken tiedon mukaan syksyllä 

2018 24-27 oppilasta. Koulun rehtori on ilmoittanut, että koulu tarvitsee 

koltansaamen kielipesän käytössä olevan tilan omaan käyttöönsä. Näin 
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ollen koltansaamen kielipesälle tarvitaan toimitilat. Sevettijärven 

asuntotilanne on myös huono, eikä työntekijälle tahdo löytyä asuntoa, mikä 

on ollut este myös siellä työntekijän saamiselle. Yksi työntekijä on 

ilmaissut halunsa siirtyä kielipesän vetäjäksi Sevettijärvelle, jos 

asuntokysymys saadaan ratkaistua. Inarin kunta on hakenut paikkaa 

Sevettijärven kylältä mm. lehti-ilmoituksella kevään aikana. Näätämön ja 

Sevettijärven toiminta ovat toisiaan tukevaa ja molemmilla ratkaisuilla on 

vaikutusta toisiinsa. 

Sivistysjohtaja on aikataulun kiireellisyydestä johtuen tehnyt yhdessä 

kiinteistöpäällikön kanssa selostuksen tilatarpeesta ja arvion kustannuksista 

kunnanhallitukselle Näätämön osalta 16.5.2018. Selvitykset Sevettijärven 

kielipesän tilojen osalta ovat kesken ja toimitilat pyritään löytämään kylällä 

nyt olevista tiloista. 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tiedoksi:       varhaiskasvatusjohtaja, perhepäivähoidonohjaaja 

Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

_______________ 
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Kielistrategian laatiminen Inarin kunnalle / sivistyslautakunta 

 

132/00.01.01.01/2018 

 

SIVLTK § 48 Sivistysjohtaja 

 

 Kolme valtuutettua on jättänyt valtuustossa 15.3.2018 oheisen aloitteen, 

jossa he esittävät, että kunta ryhtyisi laatimaan kielistrategiaa.   

  Kunnanhallitus päätti pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 

sivistyslautakunnan lausunnot 29.5.2018 mennessä. Kunnanhallituksen 

kokouskäsittely 26.3.2018/§ 77 on ohessa. 

 

 Kielistrategian laajuus on sen tekemiseen liittyvä olennainen kysymys. 

Tärkeää on esittää kuinka kauas tulevaisuuteen kielistrategia suuntaa ja 

mikä on sen tavoittelema taso. Tarkoitus on myös kirjoittaa auki sitä 

tavoitetta ja niitä haasteita, joita kunnalla on palveluiden tuottamisessa tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa sekä mikä on kunnan toiminnan tarkoitus asioita 

eteenpäin vietäessä. 

 

 Sivistystoimi liittyy läheisesti saamen kieleen ja myös muihin alueella 

vaikuttaviin kieliin. Kouluopetusta säädellään lain tasoisilla säädöksillä, sen 

lisäksi, että kielilaki määrittää toimintaa saamelaisten kotiseutualueella.  

 

 Kielistrategian noudattamisen haasteena on ollut jo pitkään kielitaitoisten 

työntekijöiden saatavuus. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluissa 

saamenkielisten työntekijöiden määrä vastaa suhteellisesti sitä määrää, joka 

saamenkieltä puhuvia kuntalaisia on. Sivistystoimessa 

saamenkielentaitoisten henkilöiden määrä on yliedustettu, mikä on 

luonnollista tehtävän luonne huomioiden. Jotta haastetta työntekijöiden 

saatavuudessa voidaan viedä eteenpäin ja kehittämistoimia tehdä, on asiassa 

tehtävä yhteistyötä Saamelaiskäräjien ja muiden alueen toimijoiden kanssa. 

 

 Tällä hetkellä kunta kouluttaa vuosittain 1-2 työntekijää 

saamenkielentaitoiseksi pääasiassa oikeusministeriön rahoituksella. Kunnan 

henkilöstöohjeessa on lisäksi huomioitu mahdollisuus kouluttautumiseen 

työnantajan tukemana ja osin palkallisena. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että kunnan on tarpeellista 

laatia kielistrategia, josta ilmenee kunnan saamenkielisten palveluiden ja  

toimintojen tila, tavoitetaso ja keinot palvelujen tuottamiseksi eri kielillä. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

  

 Tanja Sanila poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.43. 

 

 

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

 

 _______________ 
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Viranhaltijoiden päätökset 28.4.-8.5.2018 
 

SIVLTK § 49 Hallintosihteeri 

 

Ohessa on luettelo sivistyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat yms.) sivitystoimen 

viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijain tekemät päätökset ja 

päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-

oikeuttaan.  

 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

Lisätietoja:  päätöksen tehneet viranhaltijat, hallintosihteeri Satu Kyrö,  

                      puh. 040 732 1719 

 

_______________ 
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Ilmoitusasiat 
 

SIVLTK § 50 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1. Koulukeskuksen kuntalaiskysely. Kyselyn yhteenveto on ohessa. 

 

 2. Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut saamenkielisestä  

                                               varhaiskasvatussuunnitelmasta Inarin kunnassa. Muistio on ohessa. 

 

 3. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Inarin kunnan nuorisotoimen  

    Etsivän nuorisotyön tukemiseen valtionavustusta 27 500,00 €.     

                                               Avustuksen käyttöaika on 1.12.2018 - 30.11.2019.   

    Valtionavustushakemus ja -päätös ovat ohessa.  

 

 4. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Inarin kunnan Nuorten  

    työpajatoiminnan tukemiseen valtionavustusta 40 000,00 €.  

    Avustuksen käyttöaika on 1.1.2018 - 30.12.2018.  

    Valtionavustushakemus ja -päätös ovat ohessa.  

 

 5.  Vapaan sivistystyön opintoseteliavutukset 2018.  

     Valtionavutushakemusta koskeva päätös on ohessa. 

 

 6.  Inarin koulun rehtorin viran hoitaminen 

 

 7.  Kunta ehdottaa kunniamerkkejä vain kunnan henkilöstölle  

     ja luottamushenkilöille. 

 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 51  1. Ohessa on Inarin koulun vararehtorin esitys Inarin koulun pihapiiriin   

      mahdollisesti rakennettavan laavun keskeisitä vaatimuksista. Asia  

      valmistellaan kesäkuun kokoukseen. 

 

 2.  Uimahallin aukiolon jatkaminen kesäkuulle, resurssien selvittäminen.  

 

 3.  Koulukeskuksen suunnittelun huomioiminen kaavoituksen, ympäristön,        

liikenteen ja erilaisten kunnan väestöryhmien näkökulmasta. 

 

 4.  Kotihoidontuki -keskustelu kuntalaisten kuulemistilaisuudessa 9.5.  

     Kesäkuun lautakunnan kokoukseen selvitys kotihoidontuen kuntalisästä. 

 

 5.  Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tutustumismatka Sodankylän  

     liikuntahalliin sekä Rovaniemen ja Pudasjärven koulukeskuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:           Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 18.40 ja antoi sivulla 

  xx olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  

 

 

 


