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Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 

 

260/12.07.00/2019 

 

SIVLTK § 36 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Opetushallitus on 19.12.2018 antanut määräyksen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää kunnalta, 

kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimista näiden perusteiden mukaisesti. 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön elokuussa 

2019. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten suunnitelmien 

käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan 

laadittuja suunnitelmia.  

 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat varhaiskasvatuslain 

(540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 

jonka mukaan paikalliset ja ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan 

ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen 

oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. 

Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta. 

Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet.  

 

 Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on uudistettu  

vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Tarkennuksia 

on tullut mm. seuraaviin asioihin: 

 - lapsen etu on nostettu keskiöön 

 - yhdenvertaisuus lisätty tavoitteisiin 

 - kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 

 - vuorohoidon järjestäminen 

 - tietosuoja ja salassapito 

 - nimikemuutokset  

  

 Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda 

yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten 

kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatus 

on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja 

oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. 

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa 

omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 

 

 Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee 

arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia 

kaikkia toimintamuotoja koskevaksi tai kullekin toimintamuodolle erikseen. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset 

erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä 

varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. 

Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta 
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Ptk:n tarkastus 

 

ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai 

sisältöä.  

 

 Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman 

erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa 

muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten. 

 

 Tällä hetkellä voimassa oleva Inarin kunnan suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 

14.6.2017 § 51. Sivistyslautakunta on hyväksynyt 

varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt korjaukset 15.11.2017 § 94. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien rakenteet noudattavat pääosin 

perusopetussuunnitelman rakennetta. Ohessa olevassa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa on jokaisen asiasisällön kohdalla ensin 

valtakunnallisen Vasun perusteet ja sen jälkeen vihreällä tekstillä Inarin 

kunnan paikallinen osuus, joka koskee sekä suomen- että saamenkielistä 

varhaiskasvatusta. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmassa on 

vihreän tekstin lopussa lisäksi erilliset lisäykset, jotka koskevat yleisesti 

Inarin kunnan saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa. 

  

 Valtakunnalliseen Vasun perusteiden tekstiin on merkitty keltaisella värillä 

kaikki muuttuneet kohdat tai kokonaan uusi teksti. Keltainen väri tekstistä  

poistetaan varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

 

 Inarin kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 on toteutettu 

esimiesten toimesta yhteistyössä koko varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutoksista on tiedotettu 

henkilöstöä ja henkilöstö on osallistunut toukokuussa 2019 toteutettuun 

Vasupäivitys-kyselyyn. Kysely sisälsi keskeisiä Vasuun ja sen 

kehittämiseen liittyviä asioita sekä Vasun toteutumisen arviointia. 

Yhteenveto kyselystä on ohessa. Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmiin lisättiin uudeksi kehittämiskohteeksi lasten 

kasvuilmapiirin kehittäminen, joka nousi esille yhteisessä kevään 2018 

Vasu-arviointipalaverissa. 

 Inarin kunnan paikallisen osuuden teksti on päivitetty valtakunnallisen 

Vasun perusteiden mukaan, tekstistä on poistettu asioiden toistoa, muokattu 

luettavammaksi ja lyhennetty. 

 

 Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma on lähetetty  

henkilöstölle kommentoitavaksi ennen sivistyslautakunnan kokousta ajalle 

12.-18.6.2019. Sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen 

varhaiskasvatussuunnitelma julkaistaan kommentoitavaksi Inarin kunnan 

www.sivuilla sekä lähetetään yhteistyökumppaneille tiedoksi. Mahdolliset 

Vasun kehittämisehdotukset  pyydetään 31.8.2019 mennessä. Saatujen 

palautteiden pohjalta suomenkielistä varhaiskasvatussuunnitelmaa 

kehitetään ja mahdolliset korjaukset tuodaan sivistyslautakunnan 

käsittelyyn. 
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 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman ja sen käyttöönoton 

1.8.2019. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi ja toimeksi:   varhaiskasvatusjohtaja 

  Lisätietoja:                   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _______________ 
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Sivistyslautakunta § 37 19.06.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 

 

260/12.07.00/2019 

 

SIVLTK § 37 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Opetushallitus on 19.12.2018 antanut määräyksen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää kunnalta, 

kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimista näiden perusteiden mukaisesti. 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön elokuussa 

2019. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten suunnitelmien 

käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan 

laadittuja suunnitelmia.  

 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat varhaiskasvatuslain 

(540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 

jonka mukaan paikalliset ja ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan 

ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen 

oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. 

Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta. 

Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet.  

  

 Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on uudistettu  

vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Tarkennuksia 

on tullut mm. seuraaviin asioihin: 

 - lapsen etu on nostettu keskiöön 

 - yhdenvertaisuus lisätty tavoitteisiin 

 - kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 

 - vuorohoidon järjestäminen 

 - tietosuoja ja salassapito  

 - nimikemuutokset 

 

 Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda 

yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten 

kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatus 

on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja 

oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. 

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa 

omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 

 

 Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee 

arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia 

kaikkia toimintamuotoja koskevaksi tai kullekin toimintamuodolle erikseen. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset 

erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä 

varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. 

Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta 
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ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai 

sisältöä.  

 

 Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman 

erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa 

muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten. 

 

 Tällä hetkellä voimassa oleva Inarin kunnan suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 

14.6.2017 § 51. Sivistyslautakunta on hyväksynyt 

varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdyt korjaukset 15.11.2017 § 94. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmien rakenteet noudattavat pääosin 

perusopetussuunnitelman rakennetta. Ohessa olevassa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa on jokaisen asiasisällön kohdalla ensin 

valtakunnallisen Vasun perusteet ja sen jälkeen vihreällä tekstillä Inarin 

kunnan paikallinen osuus, joka koskee sekä suomen- että saamenkielistä 

varhaiskasvatusta. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmassa on 

vihreän tekstin lopussa lisäksi erilliset lisäykset, jotka koskevat yleisesti 

Inarin kunnan saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa. 

  

 Valtakunnalliseen Vasun perusteiden tekstiin on merkitty keltaisella värillä 

kaikki muuttuneet kohdat tai kokonaan uusi teksti. Keltainen väri tekstistä 

poistetaan varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

  

 Inarin kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 on toteutettu 

esimiesten toimesta yhteistyössä koko varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutoksista on tiedotettu 

henkilöstöä ja henkilöstö osallistui toukokuussa 2019 toteutettuun 

Vasupäivitys-kyselyyn. Kysely sisälsi keskeisiä Vasuun ja sen 

kehittämiseen liittyviä asioita sekä Vasun toteutumisen arviointia. 

Yhteenveto kyselystä oheisena. Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmiin lisättiin uudeksi kehittämiskohteeksi lasten 

kasvuilmapiirin kehittäminen, joka nousi esille yhteisessä kevään 2018 

Vasu-arviointipalaverissa.  

 Inarin kunnan paikallisen osuuden teksti on päivitetty vastakunnallisen 

Vasun perusteiden mukaan, tekstistä on poistettu asioiden toistoa, muokattu 

luettavammaksi ja lyhennetty. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaan on tehty lisäyksiä. 

 

 Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmassa on 

käsitelty Inarin kunnan ja saamelaiskäräjien saamelaiskäräjälain 9 §:n 

mukaisen neuvottelun muistioon (14.3.2018) kirjatut asiat (muistio 

oheisena). Saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelman päivitykseen 

ovat osallistuneet varhaiskasvatusjohtaja, perhepäivähoidonohjaaja, Inarin 

päiväkodin johtaja sekä Inarin kunnan saamenkielisten yksiköiden edustajat 

/  Vasuyhdyshenkilöt. 
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 Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelma on lähetetty 

saamenkielisten yksiköiden henkilöstölle kommentoitavaksi ennen 

sivistyslautakunnan kokousta ajalle 12.-18.6.2019. Sivistyslautakunnan 

päätöksen jälkeen varhaiskasvatussuunnitelma julkaistaan 

kommentoitavaksi Inarin kunnan www.sivuilla sekä lähetetään 

yhteistyökumppaneille tiedoksi. Mahdolliset Vasun kehittämisehdotukset  

pyydetään 31.8.2019 mennessä.  

 

 Saatujen palautteiden pohjalta saamenkielistä varhaiskasvatussuunnitelmaa 

kehitetään ja mahdolliset korjaukset tuodaan sivistyslautakunnan 

käsittelyyn. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan saamenkielisen 

varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman ja sen käyttöönoton 

1.8.2019.  

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi ja toimeksi:    varhaiskasvatusjohtaja 

  Lisätietoja:                    sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  ________________ 
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Täydennys Inarin kunnan suomenkieliseen ja saamenkieliseen opetussuunnitelmaan / Englanti 

A1-kieli 

 

104/12.00.01/2014 

 

SIVLTK § 38 Sivistysjohtaja 

 

 Perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja valtioneuvoston päätökseen 

tuntijaosta on tehty muutos, joka vaikuttaa kielten opetukseen ja 

perusteisiin. Tavoitteet on muotoiltu tuntimäärän muuttuessa uudelleen A1-

kielen opetukseen ja kielenopetukseen yleensä. Muutos koskee 

vuosiluokkia 1-3 perusopetuksessa. 

 

 Opetushallitus on julkaissut uudet, ohessa olevat opetussuunnitelman 

perusteet (A1 kieli). Muutokset on sisällytetty Inarin kunnan 

opetussuunnitelmaan. Inarin kunnassa muutos ei muuta oppituntien 

kokonaismäärää, mutta tuntijaosta sivistyslautakunta on tehnyt uuden 

päätöksen (Siv.ltk. 15.5.2019/ § 27). A1-kielenä Inarin kunnan kouluissa 

opetetaan englantia, opetussuunnitelman mukaisesti mahdollista on opettaa 

myös ruotsia. Muutokset koskevat lukuja 13 ja 14, oppiaineet vuosiluokilla 

1-2 ja oppiaineet vuosiluokilla 3-6. Uudistetut opetussuunnitelmat ovat 

ohessa (linkki). 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen suomenkielisen ja 

saamenkielisen opetussuunnitelman täydennyksen asiaselostuksen 

mukaisesti. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi ja toimeksi:    koulujen rehtorit 

                                            Lisätietoja:                   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _______________ 
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Saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun tukeminen vuosina 2020-2022 

 

537/02.05.01.02/2013 

 

SIVLTK § 39 Sivistysjohtaja 

 

Sivistyslautakunta on 21.9.2016 /§ 52 päättänyt, että Saamelaisen 

lastenkulttuurikeskus Mánnun tukeminen 3000 eurolla vuosittain edellyttää, 

että toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten 

suvaitsevaisuuskasvatukseen ja inarinsaamelaisten sekä kolttasaamelaisten 

lasten kulttuuritoiminnan tukemiseen. Lisäksi edellytetään 

toimintasuunnitelman toimittamista vuosittain.   

 

 Saamelaiskäräjät on toimittanut ohessa olevan esityksen Saamelaisen 

lastenkulttuurikeskus Mánnun toiminnan rahoittamisesta vuosina 2020-

2022. Esityksen liitteinä ovat Mánnun toimintakertomus vuodelta 2018 

sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.  

 

 Mánnun toiminnan raportointi on tasolla, jolle lautakunta on aiemmin sitä 

vaatinut. Kulttuurikeskuksen toiminta vastaa Inarin kunnan lasten tarvetta 

ja on siksi kanatettava. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Inarin kunta varaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2020-2022 

sivistyslautakunnan talousarvioon 3000 euroa/vuosi saamelaisen 

lastenkulttuuri- keskus Mánnun tukemiseen. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:      Saamelaiskäräjät 

  Toimeksi:     kulttuurisihteeri 

  Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  ______________ 
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Sivistyslautakunta § 40 19.06.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tarjouspyyntö koulukuljetuksesta 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  

 

  

   ___________________ 

  

 

SIVLTK § 40 Sivistysjohtaja 
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 Koulukuljetus aamuisin Saariselältä Ivaloon on kilpailutettu uudelleen 

ajalle 13.8.2019 - 30.6.2019. Kilpailutus eroaa edellisestä kilpailutuksesta 

siten, että osatarjoukset ovat mahdollisia ja ettei kuitin antavaa 

maksupäätettä edellytetä, vaan itse maksavien oppilaiden osalta mietitään 

toimiva ratkaisu.  

 

 Tarjoukset tulee olla jätetty 17.6.2019 klo 15.00 mennessä, minkä vuoksi 

asian valmistelu on esityslistan julkaisupäivänä vielä kesken. Esityslista 

julkaistaan uudelleen asiaselostuksen ja päätösesityksen valmistuttua.  

 

 Tarjous on pyydetty kohteesta 1. ja osakohteista 2. ja 3: 

 

 1. Saariselkä -Ivalon koulut (n. 63 oppilasta)  

 2. Saariselkä -Puhakanmutka - Ivalon koulut (n. 52 oppilasta) 

 3. Alatörmäsentie -Kerttuojan seutu - Ivalon koulut (n. 11 oppilasta) 

 

 Määräaikaan mennessä on jätetty kolme (3) tarjousta. Tarjouksen jättivät: 

 

 1. Saariselkä -Ivalon koulut:  Eskelisen Lapin linjat Oy. 

 

 2. Saariselkä -Puhakanmutka - Ivalon koulut: Eskelisen Lapin linjat Oy. 

 

 3. Alatörmäsentie -Kerttuojan seutu - Ivalon koulut:  

    Ivalon Taksit Oy ja Ivalon Taxiservice Oy 

 

 Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, jätetyt tarjoukset sekä tarjousten 

vertailu ovat ohessa.  

 

 Sivistysjohtajan esitys: 

 Lautakunta päättää, että koulukuljetus aamuisin Saariselkä - Ivalon koulut 

hankitaan 13.8.2019 - 30.6.2020 Eskelisen Lapin linjat Oy:ltä, jonka tarjous 

on kokonaishinnaltaan edullisin. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:      Eskelisen Lapin linjat Oy, Ivalon taxiservice Oy,  

                     Ivalon taksit Oy, Ivalon ala-asteen ja Ivalon yläasteen rehtorit  

                     ja toimistosihteerit 

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Talousarvio vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021/ 

Sivistyslautakunta/ talousarviosta poikkeaminen  

 

291/02.02.00.00/2018 

 

SIVLTK § 87 Sivistysjohtaja 

 

 Tulevan vuoden talousarvion valmistelu on aloitettu, 

investointisuunnitelmaa on koottu ja toiminnallisia muutoksia kartoitettu. 

Sivistysosaston valmistelussa olevat toiminnalliset muutokset, ovat: 

  

 Lisäykset  

 Ala-asteen koulun esiopetuksen järjestäminen  (esiopettajan määräaikainen 

virka)  18 000 €,  

 Tilojen riittävyys – Koivikon tilavuokrat 10 000 €,  

 Psykologin toimi sivistystoimeen 65 000 €,  

 Liikuntatoimen avustukset korotus 3 000 €,  

 Kotihoidontuen kuntalisän muuttamisesta johtuvat kustannukset = 35 000 

€, 

 Jopo-luokan koulunkäynninohjaaja 35 000 € 

 Ulkoliikuntavarasto alakoululle vuokraus 3 000 €,  

 Inarin koulun koulunkäynninohjaajan vakinaistaminen ip-toiminnasta 

johtuen kustannusneutraali (30000 €/v.),   

 Lastenhoitajan toimi lisääntyneeseen hoidotarpeeseen 35 000 €,  

 Iltapäivätoiminnan maksut - 20 000 €,  

 Liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon uudistaminen -10 000 € pyritään 

korvaamaan hankerahoituksella.  

 Lisääntyvät kustannukset yhteensä 174 000 €. 

 

 Poistuvat  

 Yläasteen hallinnon uudistaminen =  -65000 €,  

 Ala-asteen pienen puolen vuokrat -63 000 €  

 Vävyniemen vuokra toukokuu-joulukuu (kansalaisopisto jakaa yläasteen 

kustannuksia) -10 000 €,  

 Poistuvat kustannukset yhteensä 138 000 €.  

  

 Lisääntyvien ja poistuvien kustannusten erotus 36 000 €. 

 

 Investointiosa tulee mittavassa määrin lähivuosina koskemaan 

sivistystoimea. Investoinnit alkavat vuonna 2019 painottuen 

varhaiskasvatuksen tarvitsemiin tiloihin ja jatkuen koulukeskuksen 

rakentamisella. 

  

 Investoinnit 

 Inarin kirjasto: lukutila hyllyt, palvelutiski 50 000 € 

 Kalustaminen 130 000 € 

 

 Tilapalvelun sivistystoimea koskevat investoinnit: 
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 Näätämön päivähoidon toteuttaminen 220 000 € 

 Saariselän päiväkodin toteuttaminen 750 000 € 

 Ala-asteen tilojen rakennuttaminen 1 150 000 € 

 Inarin koulun hirsikota 50 000 € 

 

 Valmistelu käsitellään kunnanhallituksessa 17.9.2018. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tietoon alustavan investointisuunnitelman sekä 

alustavat muutokset vuoden 2019 talousarvioon. Lautakunta käsittelee 

vuoden 2019 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-

2021 seuraavassa kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

 Tiedoksi:    sivistystoimen vastuuhenkilöt 

 Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ______________ 

 

 

 

SIVLTK § 99 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistyslautakunnalle esiteltiin edellisessä kokouksessa suunnitteilla olevat 

toiminnalliset muutokset sektorilla. 

 

 Valtuusto käsittelee tulevan vuoden talousarviota 4.10.2018. 

Sivistyslautakunta huomioi talousarviota käsitellessään valtuuston 

käsittelyn ja huomiot.  

 

Sivistystoimen talousarvion ja talous-ja toimintasuunnitelman tekstiosa 

sekä sivistysosaston raami ovat ohessa. Henkilöstöohjelma ja  

käyttösuunnitelmat toimialoittain vuodelle 2019 julkaistaan sähköisessä 

kokousjärjestelmässä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 

 Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.  

 

 Käsittely: 
 Toini Sanila esitti, että iltapäivätoiminnan maksuja ei koroteta. Anne 

Tuovila kannatti Sanilan esitystä. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää hyväksyä edelleen esitettäväksi vuoden 2019 

talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021, lukuunottamatta 

iltapäivätoiminnan maksujen korottamisen huomioimista toiminnallisissa 

muutoksissa. 
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  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Tiedoksi:     sivistystoimen vastuuhenkilöt 

                                             Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _________________ 

 

 

SIVLTK § 41 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistyslautakunnan talousarvioon on merkitty vuodelle 2019 Näätämön 

ryhmäperhepäiväkodin kalustaminen, joka oli sisällytetty kalustamisen 

kokonaismäärärahaan ( 130 000 €). Inarin koulun pihalle rakennettavan 

kodan rakentamiseen on varattu 55 000 € Tilapalvelun investointeihin. 

 

 Näätämön rakennuksen rakentaminen siirtyy tulevalle vuodelle ja samaan 

aikaan alustavissa selvityksissä on todettu päiväkotiyksiköiden 

kalustamisen tulevan ennakoitua kalliimmaksi saatujen hintatietojen 

perusteella. Inarin koulun sisäilmaongelmat ovat johtaneet lisätilan 

hankkimiseen ja samaan aikaan selvitetään uuden kouluhankkeen 

valmistelua. Inarin koulun pihalle ei tässä tilanteessa ole järkevää rakentaa 

suunniteltua kotaa.   

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta  

 1. päättää, että Näätämön perhepäiväkodin kalustamiseen varatut 

määrärahat  voidaan käyttää tulevien yksiköiden kalustamiseen Ivalossa ja 

Inarissa ja 

 2. esittää Tilapalvelulle ja kunnanhallitukselle, että kodan rakentamista ei 

toteuteta ja varatut rahat käytetään muuhun tarpeelliseen, esimerkiksi 

lisätilan kalustamiseen. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 
 Sivistyslautakunta  

 1. päättää, että Näätämön perhepäiväkodin kalustamiseen varatut 

määrärahat  voidaan käyttää tulevien yksiköiden kalustamiseen Ivalossa ja 

Inarissa ja 

 2. esittää Tilapalvelulle, että kodan rakentamista ei toteuteta ja varatut rahat 

käytetään muuhun tarpeelliseen, esimerkiksi lisätilan kalustamiseen. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
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 Tiedoksi:    Tilapalveluluiikelaitos, varhaiskasvatusjohtaja,  

                    Inarin koulun ja Ivalon ala-asteen koulun rehtorit 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 __________________ 
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Investointisuunnitelma 2020-2022/ sivistyslautakunta 

 

208/02.02.00.00/2019 

 

SIVLTK § 42 Sivistysjohtaja 

 

 Vuoden 2020 talousarvion suunnitteluaikataulun mukaan 

investointiesitykset tulee olla kirjattuna 16.8.2019. 

 

 Sivistyslautakunnan varsinainen toiminta tapahtuu samassa laajuudessa 

kuin aiempinakin vuosina. Tilatoiminnalliset muutokset vaikuttavat 

talouteen ja uudistettujen tilojen osalta on kalustamistarvetta. 

Koulukeskustyön aikana Ivalon alueen koulujen kalustamistarve on 

vähentynyt.  

  

 Vuosi 2020:  

 Uusien tilojen kalustaminen Inarin koulun väistötiloissa 60 000€ (huomioi 

sisäilmaongelman), Näätämön uudessa ryhmäperhepäiväyksikössä 20 000€ 

(tarve siirtyy vuodesta 2019) ja Saariselän uuden päiväkodin loppuun 

kalustaminen, 30 000€ 

 mahdollinen Sevettijärven koulun uudisrakennuksen kalustaminen 90 000€  

  

Vuonna 2022:  

 Koulukeskuksen kalustaminen 3 000 000€, Ivalon lukion uudelleen 

kalustaminen  kansalaisopiston käyttöön 100 000€  

 

 Sivistyslautakunta käy alustavan keskustelun tulevan vuoden toiminnasta ja 

investoinneista, jotka tulee ottaa huomioon tulevan vuoden suunnittelussa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:   sivistysosaston vastuuhenkilöt 

 Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Viranhaltijoiden päätökset 9.5.-12.6.2019 
 

SIVLTK § 43 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 § 44 Osastopäällikön ehdotus: 

 Lautakunta merkitsee tietoonsa: 

 

 1.  Sivistysjohtaja laatii kunnanhallitukselle kirjallisen selvityksen  

     seuraavista tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksessa          

maituista asioista: 

        - toimintakertomukseen Inarilaistekopalkinnon saajan nimi 

       - urheiluseurojen avustusten jakoperusteet 

       - saamenkielinen varhaiskasvatus 

       - perhepäivähoidon henkilöstötilanne 

 

                                           2. Vuoden 2020 talousarvion laadinnan ohjeet (ohessa) 

 

 3.  Ivalon koulukeskushankkeen eteneminen 

 

 4. Syksyn 2019 kokouspäivät (ohessa) 

 

 5. Opetushallitus: valtion erityisavustuspäätös #paraskoulu -hankkeeseen  

    (tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon).  

    Inarin kunnan osuus avustuksesta on 18.000 €. Päätös on ohessa. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

  

 

  Tiedoksi:        sivistystoimen vastuuhenkilöt 

  Lisätietoja:     sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  ______________ 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2019 127 

 

Sivistyslautakunta § 45 19.06.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 45 Ei ollut muita keskusteltavia asioita. 
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Valtuustoaloite graffitiseinän saamiseksi nuorille graffititaiteililjoille  

 

234/12.01.09/2019 

 

KHALL § 143 Hallintojohtaja  

  

  Vasemmiston valtuustoryhmä jätti oheisen valtuustoaloitteen valtuuston ko-

kouksessa 9.5.2019. Aloitteessa esitetään, että nuorille graffititaiteilijoille 

annetaan lupa tehdä taidettaan urheilukentän piha-alueella sijaitsevan jää-

kiekkokaukalon ulkoseinille.  

 

 Ivalon urheilualueen ulkokaukalo kuuluu sivistysosastolle. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. siirtää aloitteen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi 

2. edellyttää, että sivistyslautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle 

31.8.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdyt-

ty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

SIVLTK § 46  

 

 Sivistysjohtaja 

 

 Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi on ollut graffititaiteen suhteen aktiivinen 

kevään aikana. Nuorten Game Over-tapahtumassa 1.6.2019 oli 

mahdollisuus kokeilla graffititaiteen tekemistä ohjatusti erilaisille alustoille. 

Graffititaiteen tekemiseen on urheilukeskuksessa oma kaksipuoleinen 

vaneriseinänsä, joka on seuraava työstettävä kohde. Aiempi vanerinen 

graffitiseinä on nyt kiinnitetty nähtäville jäähallin seinään. 

  

 Ivalon Skeittiparkki on siirtynyt Vävyniemestä ulkotiloihin ja ramppeja on 

kunnostettu, sekä tehty uusia. Ne antavat mainion ja näkyvän 

mahdollisuuden graffititaiteelle ja niihin on annettu mahdollisuus ja ohjattu 

tekemään graffititaidetta. Skeittiparkki sijaitsee kaukalossa ja nelostien 

puoleisella sivulla kaukalon ja hiekkakentän välissä. Skeittiparkin 
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avaustapahtuma pidettiin 3.6.2019 ja siinä yhteydessä oli myös ohjeistusta 

ja opastusta graffitimaalaukseen.  

  

 Urheilualueen ulkokaukalo ei ole kunnan hankkima. Omistussuhteita on 

selvitetty ja aloitteen mukaiselle käytölle ei ole esteitä. Pinta on 

epätasaisuutensa vuoksi haastava ja toisenlaisiakin työmuotoja kaukalon 

pintoja koskien on pohdittu. On päädytty toistaiseksi siihen, että ohjataan 

graffititaide alkuvaiheessa muihin pintoihin. Esimerkiksi säätä kestävät 

mainospahvipohjat ovat maalaajalle helpompia työstää. 

  

 Vapaa-aikasihteeri selvitttää kesän aikana graffitikurssin järjestämistä elo-

syyskuulle, johon saataisiin kurssin puolesta ohjausta ja materiaaleja.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta  

 1. merkitsee sivistysjohtajan selostuksen tiedoksi ja  

 2. lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle selostuksena aloitteen eteenpäin     

viemisestä soveltuvin osin. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 
 Lautakunta  

 1. merkitsee sivistysjohtajan selostuksen tiedoksi ja  

 2. lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle selostuksena aloitteen eteenpäin     

viemisestä soveltuvin osin ja 

 3. antaa vapaa-aikasihteerin ohjata maalaamista suunitellusti. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Toimeksi:     vapaa-aikasihteeri 

  Tiedoksi:      kunnanhallitus 

  Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  ______________ 

 

  

 

 

 

Kokouksen päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.58 ja antoi sivulla 

  130 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 
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