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Sivistyslautakunta EPÄVIRALLINEN  PÄÄTÖSLUETTELO 
 

Kokousaika 11.12.2019 klo 16:00 - 18:15 

 

Kokouspaikka Kunnantalo 

 

Jäsenet Anne Tuovila      puheenjohtaja                         

 Miina Seurujärvi                  I varapuheejohtaja                       

 Lauri Titola                          II varapuheenjohtaja                      

 Aleksi Kinnunen jäsen                      

Vesa Pietikäinen   jäsen                                                      

 Tanja Sanila jäsen                      

 Toini Sanila                          jäsen 

 Kari Akujärvi varajäsen 

 Göran Blomster                    varajäsen 

                          

Muut  Jari Huotari                           kunnanhallituksen puheenjohtaja, poistui 16.17 

 Miia Kärnä                            kunnanhallituksen edustaja, saapui 16.47 

 Lotta Muhonen                     nuorisovaltuuston edustaja 

 Ilkka Korhonen                     sivistysjohtaja, esittelijä 

 Satu Kyrö                              hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Poissa Pekka Roinesalo      jäsen  

 Ritva Savela      jäsen 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 5.12.2019. 

 

Asiat 89 - 96 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aleksi Kinnunen ja Kari Akujärvi. 

 

 Kokous keskeytettiin klo 16.02-16.47 Khall puheenjohtajan läsnäolon sekä 

lautakunnan ruokailun ajaksi. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus Anne Tuovila                                     Satu Kyrö 

 puheenjohtaja                                        pöytäkirjanpitäjä  

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 19.1.2020 

 

Allekirjoitukset 

 Aleksi Kinnunen  Kari Akujärvi  

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 20.12.2019-9.1.2020. 

   

 hallintosihteeri       Satu Kyrö
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Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika  11.12.2019 klo 16:00 - 18:15 

 

Kokouspaikka Kunnantalo 

 

Luettelo käsitellyistä asioista 

 

§ Otsikko Sivu 

89 Liikunta- ja nuorisotoimen toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020 204 

90 Koulu- ja päiväkotitarvikehankinnat, Pohjois-Lapin seutukuntien 

yhteishankinta 

206 

91 Kouluterveyskysely 2019 208 

92 Koulujen työaika perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2020-2021 209 

93 Nimeämispyyntö: Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen 

kehittämisryhmän asettaminen 

211 

94 Viranhaltijoiden päätökset 7.11.-4.12.2019 212 

95 Ilmoitusasiat 213 

96 Muut keskusteltavat asiat 214 
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Sivistyslautakunta § 83 13.11.2019 

Sivistyslautakunta § 89 11.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Liikunta- ja nuorisotoimen toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020 

 

358/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 73 Sivistysjohtaja  

 

 Ohessa on vapaa-aikasihteerin laatima vapaa-aikatoimen (liikunta- ja 

nuorisotoimen) toimintasuunnitelma 1.8.2019-31.7.2020. 

 

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

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 
 Lautakunta käyttää otto-oikeuttaan ja palauttaa toimintasuunitelman 

valmisteluun sääsuojahallin yleisten käyttövuorojen lisäämistä varten sekä 

jäähalli-nimikkeen muuttamiseksi sääsuojahalliksi. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:      vapaa-aikasihteeri 

  Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

  ________________ 

 

 

 

SIVLTK § 83 Sivistysjohtaja 

Liite 2 

 Vapaa-aikasihteeri on täydentänyt ohessa olevan vapaa-aikatoimen 

toimintasuunnitelman 1.8.2019-31.7.2020 sääsuojahallin yleisten 

käyttövuorojen osalta. Myös jäähalli -nimike on muutettu sääsuojahalliksi. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa ja päättää, että se ei käytä KuntaL 92 §:n 

mukaisessa tarkoituksessa otto-oikeuttaan. 

 

 Kari Akujärvi esitti, että toimintasuunnitelma palautetaan valmisteluun, 

siten, että toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota yhteistyöhön sekä 

kesä- että talvilajien urheiluseurojen kanssa. Reijo Palokangas ja Markku 

Harri kannattivat Akujärven esitystä. 

 

 Koska on tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan 

äänestys. Sivistysjohtajan esitys on Jaa ja Akujärven esitys on Ei. 
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 Äänestyksen tuloksena on annettu kaksi Jaa ääntä ja kolme Ei ääntä. 

Päätökseksi tuli Akujärven esitys. Äänestysluettelo on liitteenä 2. 

 

 Päätös: 
 Lautakunta päättää, että toimintasuunnitelma palautetaan valmisteluun 

siten, että toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota yhteistyöhön sekä 

kesä- että talvilajien urheiluseurojen kanssa. 

 

 

 Tiedoksi ja toimeksi:  vapaa-aikasihteeri 

 Lisätietoja:                  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 

 

 

 

SIVLTK § 89 Sivistysjohtaja 

 

 Vapaa-aikasihteeri on täydentänyt ohessa olevan vapaa-aikatoimen 

toimintasuunnitelman 1.8.2019-31.7.2020 lautakunnan päätöksen 9.10.2019 

ja 13.11.2019 mukaisilla täydennyksillä. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelman ajalle 

1.8.2019-31.7.2020. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:     vapaa-aikasihteeri 

 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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_____________ 

 

SIVLTK § 90  

 

 Sivistysjohtaja 

 

 Inarin kunta on mukana Pohjois-Lapin seutukuntien toimisto-, koulu- ja 

päiväkotitarvikehankinnoissa. Sodankylän kunta on kilpailuttanut 

hankinnan vuosille 2018-2019. Hankintaan sisältyy optiovuodet 2020-2021. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta päättää, että sivistysosasto käyttää toimisto-, koulu- ja 

päiväkotitarvikkeiden yhteishankintaan sisältyvän optiovuoden 2020. 

Tarvikkeet hankitaan Lekolar-Printel Oy:ltä. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

 Tiedoksi:     koulujen rehtorit ja toimistosihteerit, varhaiskasvatusjohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 
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Kouluterveyskysely 2019 

 

86/06.01.04/2018 

 

SIVLTK § 91 Sivistysjohtaja 

 

THL:n vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset ovat 

valmistuneet. Kyselyt koskevat tänä vuonna perusopetuksen 4. ja 5. luokkia 

sekä 8. ja 9. luokkia. Kyselyssä verrataan vuoden 2019 tuloksia vuoden 

2017 tuloksiin koulu- ja kuntatasolla sekä koko maan tuloksiin. Tuloksista 

tehtävät raportit tehdään kuntatasolla. 

 

Ohessa ovat kyselyjen koosteet excel-taulukkona. Linkit kyselyiden 

tuloksiin on lähetetty kokouskutsun yhteydessä ja linkit ovat myös 

sähköisessä kokousjärjestelmässä.  

 

Sivistysjohtajan yhteenveto kyselyistä liitetään oheen myöhemmin. 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 
Lautakunta merkitsee tiedokseen kouluterveyskyselyn tulokset. 

 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tiedoksi:     koulujen rehtorit, koulukuraattori, kouluterveydenhoitajat 

Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

________________ 
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Koulujen työaika perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2020-2021 

 

507/12.00.00/2019 

 

SIVLTK § 92 Sivistysjohtaja 

 

 Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi perusopetuksessa alkaa  

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

190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi 

arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja 

vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö 

päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukioiden työaikoja ei ole 

määritelty lukiolaissa eikä -asetuksessa. 

 

 Lukuvuonna 2020-2021 koulun työpäiviä (190) vähentää loppiainen, joka 

sattuu arkipäiväksi. Työpäiviä lukuvuonna 2019-2020 on siten 189. 

 

 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan 

perustuva suunnitelma (työsuunnitelma), jossa määrätään muun muassa 

työajoista (perusopetusasetus 9 § ja lukioasetus 3 §). 

 

 Kouluilla on ollut mahdollisuus tehdä esityksensä lukuvuoden 2020-2021, 

esitys on Ivalon ala-asteelta ja Inarin koulusta tulleen ehdotuksen 

mukainen. 

 Esitys on ohessa. 

   

Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta päättää, että Inarin kunnan perusopetuksessa ja Ivalon lukiossa 

noudatetaan seuraavaa työaikaa lukuvuonna 2020-2021: 

  

Syyslukukausi  ke  12.08.2020 - la 19.12.2020   (89 koulupäivää) 

Syysloma vko 42 ma 12.10.2020 - pe 16.10.2020 

 

Kevätlukukausi  to   07.01.2021 - la 05.06.2021  (100 koulupäivää) 

Talviloma vko 10 ma 08.03.2021 - pe 12.03.2021 

   

 Lisäksi lautakunta päättää, että koulu voi syys- ja kevätlukukauden 

päättäjäispäivien lisäksi pitää kolmannen lauantaityöpäivän ja sitä 

vastaavan vapaapäivän, joka määrätään koulun työsuunnitelmassa. 

Koulujen erilaisista työajoista ei saa syntyä merkittäviä lisäkustannuksia. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Tiedoksi:     koulujen rehtorit/ henkilökunta, sivistystoimen vastuuhenkilöt,  

                    ruokapalvelujohtaja, kiinteistöpäällikkö, siivoustyönjohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________
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Nimeämispyyntö: Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämisryhmän asettaminen 

 

525/07.02.02.00/2019 

 

SIVLTK § 93 Sivistysjohtaja 

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa saamen kielten ja 

saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on 

tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen saamelaisen kulttuuri- ja 

kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa 

kokonaisuutena. Kehittämisryhmän toimikausi on 17.12.2019-31.12.2020. 

 

 Opetus-ja kulttuuriministeriö pyytää Inarin kuntaa nimeämään edustajansa 

kehittämisryhmään. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

Lautakunta päättää, että Inarin kunnan edustajat kehittämisryhmässä ovat 

sivistysjohtaja Ilkka Korhonen ja Ivalon ala-asteen rehtori Pirkko Olli.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:     Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _________________ 
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Viranhaltijoiden päätökset 7.11.-4.12.2019 
 

SIVLTK § 94 Hallintosihteeri 

 

Ohessa on luettelo sivistyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

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.  

 

_________________ 
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Ilmoitusasiat 
 

SIVLTK § 95 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1. Inarin kouluhankkeen suunnitteleminen, ohessa Khall 18.11.2019/ § 280. 

 

 2. Aluehallintovirasto: Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja  

    nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuonna 2020, myönnetty  

    3000 €. Päätös on ohessa. 

 

 3. NuVa:n edustaja sivistyslautakunnassa. NuVa:n pöytäkirja 4.12.2019 on  

                                               ohessa. 

 

 4. Sivistyslautakunnan kokoukset keväällä 2020, ehdotus on ohessa. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  ________________ 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 10/2019 213 

 

Sivistyslautakunta § 96 11.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 96 - Sevettijärven koulun purettava rakennus ja uuden tilan käyttötarve 

 - kielistrategia 

 - saamenkielisen opetuksen tila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 18.15 ja antoi sivulla 

 214 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
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