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Asiat 27 - 35 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Savela ja Aleksi Kinnunen. 

 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
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Ptk:n tarkastus 

 

Perusopetuksen tuntijaon muutos 20.9.2018 annetun asetuksen mukaisesti 

 

104/12.00.01/2014 

 

SIVLTK § 27 Sivistysjohtaja 

Liitteet 6 ja 7 

 Valtioneuvosto on 20.9.2018 tehdyllä päätöksellä muuttanut peruopstuksen 

tuntijaosta annettun asetuksen 6 §:ää siten, että vuosiluokilla 1-2 tulee olla 

vähintään 2 tuntia A1-kielen opetusta. Tuntijakoon on tehty muutos, jos 

määritetään lisäksi, että A1-kielen opetus aloitetaan viimeistään 1. 

lukuvuoden kevätlukukaudella ja sen laajuus tulee olla vähintään 0,5 

vuosiviikkotuntia. Annettu asetus astuu voimaan 1.1.2020.   

 

 Inarin kunnan voimassa oleva tuntijako pitää sisällään tarvittavan 

tuntimäärän. Siinä on sisällä yksi kunnan kunnan tuntijakoon sisällyttämä 

kuvataiteen tunti 1. vuosiluokalla ja näin on saatu 1. ja 2. luokalle sama 

tuntimäärä, 20 vuosiviikkotuntia. Tämä ylittää tällä hetkellä voimassa 

olevan vähimmäistuntimäärän yhdellä tunnilla.  

 

 Inarin kunnan perusopetuksen tuntijakoa on mahdollista muuttaa asetuksen 

mukaiseksi muuttamalla ylimääräinen kuvataiteen tunti A1-kielen tunniksi. 

Inarin kunta on antanut lausunnon perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden muuttamiseen tuntijaon muutoksen mukaiseksi. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden muutosta ei ole vielä julkaistu, mutta 

niiden julkaisemisen jälkeen muutos valmistellaan välittömästi, huomioiden 

nopea voimaantulo. Muutos tehdään sekä saamenkielisen opetuksen 

opetuksen opetussuunnitelmaan että suomenkielisen opetuksen 

opetussuunnitelmaan.  

 

 Inarin kunnan 1.1.2020 voimaan tulevat suomenkielisen ja saamenkielisen 

perusopetuksen tuntijaot ovat liittenä 6 ja 7. 

  

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman tuntijaon muutoksen  

1.1.2020 voimaan astuvan asetuksen mukaisesti (liitteet 6 ja 7). 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi ja toimeksi:     koulujen rehtorit 

  Lisätietoja:                     sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  ________________ 
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Lisäys Inarin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan/ 7. lk valinnaisaine: Pelit ja leikit 

 

104/12.00.01/2014 

 

SIVLTK § 28 Sivistysjohtaja 

Liite 8 

 Ivalon yläasteen koulun rehtori ja opettajakunta esittävät 7. luokalle uutta 

valinnaisainetta Pelit ja leikit. Esitetty lisäys opetusssuunnitelmaan 

valinnaisaineisiin on ohessa. 

 

 Asia on käyty läpi myös rehtoreiden kokouksessa ja perusteena uudelle 

välinnaisaineelle on, että nykyisestä valinnaisainekokonaisuudessa ei löydy 

ainetta kaikkien oppilaiden tarpeisiin. Uudella valinnaisaineella pyritään 

saamaan oppiaineisiin motivoituneita opiskelijoita. Muutos tehdään sekä 

saamenkielisen opetuksen opetuksen opetussuunnitelmaan että 

suomenkielisen opetuksen opetussuunnitelmaan. Täydennys sijoittuu 

kohdaksi 5. lukuun 12.3 Valinnaisaineet. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman täydennyksen 

valinnaisaineen osalta lisäämällä valinnaisaineeksi Pelit ja leikit (liite 8). 

  

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi ja toimeksi:     koulujen rehtorit 

  Lisätietoja:                    sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _______________ 
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Sivityslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot 

 

151/01.00.00/2019 

 

SIVLTK § 29 Sivistysjohtaja 

Liite 9 

 Hallintosäännön 40 §:n mukaan henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta 

pidetään erillistä luetteloa. Sivistysosaston kelpoisuusehdot on syytä päivit-

tää, koska osastolla on yhdistetty virkoja ja on tullut uusia virkanimikkeitä. 

Kunnanhallitus on halunnut, että koko kunnan henkilöstön vaadittavat 

kelpoisuusehdot käydään läpi toimialoittain kevään aikana.  

 

 Esitys sivitysosaston henkilöstön kelpoisuusehdoista 1.6.2019 alkaen on 

liitteenä 9. Kelpoisuusehdot noudattavat pääpiirteissään 

virkaehtosopimusten linjauksia.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta  

 1. merkitsee tiedoksi kelpoisuusehdot niiltä osin kuin ne ovat määritelty  

    säädöskokoelmassa, 

 2. hyväksyy päivitetyt kelpoisuusehdot muiden tehtävien osalta (liite 9). 

     

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:     hallintojohtaja, sivistysosaston vastuuhenkilöt 

  Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _______________ 
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Parempi työyhteisö -kyselyn toteuttaminen/ sivistystoimi 

 

424/02.08.00.00/2018 

 

SIVLTK § 30 Sivistysjohtaja 

 

 Johtoryhmä päätti 4.6.2018 hankkia Työterveyslaitokselta "Parempi 

Työyhteisö" -kyselyn henkilöstölle.   Esimiehille on järjestetty koulutusta 

kyselyyn liittyen. Kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2016. 

 

 Kysely toteutettiiin vuoden vaihteessa 2018-2019. Sivistystoimesta vastasi 

154 työntekijää. Tuloksista on koostettu vastuualueittaiset raportit, jotka 

käsitellään toimipisteissä. Vastuualueiden esimiesten kanssa tulokset on 

käsitelty toimialajohtajan toimesta. Tulokset läpikäydään yksiköittäin 

työntekijöiden kanssa. Kyselyn perusteella esille nousseet 

parannusehdotukset tulee tuoda johtoryhmälle toukokuun aikana.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistysjohtajan laatiman Parempi 

Työyhteisö-tutkimuksen raportin sivistystoimen osalta. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

 Tiedoksi:     sivistystoimen vastuuhenkilöt 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

 ________________ 
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Koulukuljetus Saariselkä - Ivalon koulut 

 

167/02.08.01.01/2019 

 

SIVLTK § 31 Hallintosihteeri 

 

 Saariselän ja Törmäsen suunnan aamukoulukuljetukset on kilpailutettu 

ajalle 1.1.2018-31.7.2019 joukkoliikennevuoron lakkauttamisen vuoksi. 

Ostoliikennesopimuksessa ei ole varattu optiovuotta.  

 

 Saariselkä - Ivalon koulut aamukuljetuksesta on 1.4.2019 julkaistu 

tarjouspyyntö lukuvuodeksi 1.8.2019-31.7.2020, jonka jälkeen kaikki Inarin 

kunnan koulukuljetussopimukset päättyvät.  

 

 Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous. Tarjouksen jätti Eskelisen 

Lapin linjat Oy. Tarjoajalta on pyydetty perustelut  jätetyn tarjouksen 

mukaisesta hinnasta €/km, koska hinta on yli kaksinkertainen siihen millä 

Eskelisen Lapin linjat Oy tällä hetkellä ajaa samaa koulukuljetusta. 

Kustannukset olisivat n. 55 000 € suuremmat, kuin tänä lukuvuonna. 

 

 Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja sekä jätetty tarjous ovat ohessa. 

 Päätösesitys annetaan kokouksessa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää 

 1. hylätä Eskelisen Lapin linjat Oyn: tarjouksen ja 

 2. kilpailuttaa Saariselän ja Törmäsen suunnan aamukuljetuksen uudelleen. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää 

 1. hylätä Eskelisen Lapin linjat Oyn: tarjouksen liian kalliina ja 

 2. kilpailuttaa Saariselän ja Törmäsen suunnan aamukuljetuksen uudelleen. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Tiedoksi:      Eskelisen Lapin linjat Oy, Ivalon ala-asteen ja yläasteen  

                      koulujen rehtorit ja toimistosihteerit 

  Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  

   ___________________ 
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Talousarvion toteutuminen 2019 (I vuosineljännes) / Sivistyslautakunta 

 

189/02.02.02/2019 

 

SIVLTK § 32 Sivistyslautakunta 

 

 Sivistystoimen toteutumaraportti 1. vuosineljänneksen osalta on toteutuman 

osalta prosentin verran yli ohjeistetusta suuntaa antavasta tasaisen 

kehityksen suuntaprosentista. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuma 

tulisi olla 24-25 % haarukassa. Sivistystoimen toteutuma on 25,4%.  

 

 Toteutumat muilla vastuualueilla ovat suunnitellussa haarukassa paitsi 

kouljen osalta. Siellä maaliskuuhun ei ole vielä kirjatunut saamenopetuksen 

valtionavustukset. Palveluiden ostot ovat toteutuneet jo 31,2 prosenttisesti.  

Tämä selittyy osin edellisvuoden kuljetuslaskuilla, jotka on myöhäisestä 

toimituksesta johtuen kirjaamaan tälle vuodelle. Kuljetusten osalta 

toteutuma saisi olla 28,6% tässä vaiheessa tarkasteluvuotta. Inarin koululle 

ja päiväkodille on jouduttu vuokraamaan väistötiloja sisäilmaongelmien ja 

korjaustöiden vuoksi. Lisämääräraha on valtuuston käsittelyssä 9.5.2019. 

Ostojen ylittyminen näkyy myös koko sivistyslautakunnan 

kokonaisuudessa toteutumana 29,5.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.  

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:        sivistysosaston vastuuhenkilöt 

  Lisätietoja:     sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

  _______________ 
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Viranhaltijoiden päätökset 21.3.-8.5.2019 
 

SIVLTK § 33 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.  

 

 

  Lisätietoja:  hallintosihteeri Satu Kyrö, puh. 040 732 1719 

 

  ______________ 
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Ilmoitusasiat 
 

SIVLTK § 34 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1. Vuokrantarkistusilmoitus 1.1.2019/ Saamelaiskirjasto. 

      Ilmoitus on ohessa. 

 

 2.  Urheiluseurojen hankerahoitus ja yhteistyö kunnan kanssa. 

 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 

  ______________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 35  

 

 - Inarin koulun tilanne 

 

 - Sivistyslautakunnan tehtäväksianto 27.3.2019: Salkutukset ja asiakirjat  

   toimitettu tilapalveluliikelaitoksen johtajalle ja ilmanvaihtosäädöistä  

   käyty keskustelu 

  

 - Ivalon koulukampushankkeen tilanne 

 

 - Uimahallin aukiolo kesällä 

 

 - Jalkapalloharrastuksen viriäminen 

 

 - Päiväkotirakentamisen tilanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.20 ja antoi sivulla 

xxx olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen
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