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Kirjastotoimenjohtajan virka/ uudelleen aukijulistanminen
199/01.01.01.01/2020
SIVLTK § 9

Sivistysjohtaja
Kirjastotoimenjohtajan virka on ollut haettavana 4.5.-22.5.2020, 25.5.12.6.2020 sekä 25.6.-31.7.2020.
Sivistyslautakunta päätti 19.2.2020/§ 44, että virka jätetään täyttämättä ja
että virkaa hoidetaan tilapäisjärjestelyin toistaiseksi.
Kirjastotoimenjohtajan hakua jatketaan ajalla 26.2.-24.3.2021.
Hakuprosessin tukemiseksi hakuilmoitusta on muokattu ja hakuprosessia
tehostetaan videomarkkinoinnilla.
Hakuprosessin aikataulussa on tarkoitus, että tilannekatsaus voidaan tehdä
seuraavassa lautakunnan kokouksessa hakijamäärän ja kelpoisuuksien
suhteen ja päätös on suunniteltava tehtäväksi huhtikuussa.
Hakuilmoitus ohessa.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää laittaa kirjastotoimenjohtajan toimen uudelleen hakuun
hakuilmoituksen mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: vs. kirjastotoimenjohtaja
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
______________
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Opettajan viran n:o 0115 tehtävän muuttaminen
73/01.01.00.01/2021
SIVLTK § 10

Sivistysjohtaja
Valtuusto on antanut sivistyslautakunnalle oikeuden määritellä opettajanvirkojen tehtävänkuvat perusopetus- ja lukiosäädösten mukaisesti (kvalt.
11.3.2004/§ 4). Tehtävät julistaa hakuun ja täyttää yksikön vastuuhenkilö,
koulujen osalta rehtori.
Inarin koululle sijoitetun opettajanviran n:o 0115 aiempi
kelpoisuusvaatimus on ollut inarinsaamen kielen (A2-kieli) opettajan
kelpoisuus. Koulussa opetetaan inarinsaamenkielellä olevaa linjaa
vuosiluokilla 1-9, jolloin äidinkielen kelpoisuusvaade on perusteltu.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää, että Inarin kunnan opettajanviran n:o 0115 tehtäväksi
muutetaan inarinsaamen kielen ja kirjallisuuden opettaminen ja sen
kelpoisuusvaatimukset ovat äidinkielenopettajan (inarinsaame)
kelpoisuusvaatimukset, aineopinnot (60 op) sekä kielestä että
kirjallisuudesta.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi ja toimeksi: Inarin koulun rehtori
Lisätietoja:
sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
________________
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Saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun tukeminen vuosina 2020-2022/ Toimintakertomus
vuodelta 2020
537/02.05.01.02/2013
SIVLTK § 11

Sivistysjohtaja
Saamelaiskäräjät on toimittanut ohessa olevan Saamelaisen
lastenkulttuurikeskus Mánnun toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä
toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Sivistyslautakunta on 19.6.2019/§ 39 päättänyt varata
kolmivuotiskaudelle 2020-2022 sivistyslautakunnan talousarvioon 3000
euroa/vuosi saamelaisen lastenkulttuurikeskus Mánnun tukemiseen.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Lautakunta
1. merkitsee tiedoksi tulleen maksuperusteena olleet tiedot ja
2. päättää maksettavaksi vuoden 2021 avustuksen.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi:
kulttuurisihteeri, Saamelaiskäräjät
Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
_______________
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Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus/ sivistyslautakunta
492/02.06.01.05/2020
SIVLTK § 12

Sivistysjohtaja
Sivistystoimen vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja ennakoimaton.
Koronavirus vaikutti toimintaan merkittävästi yhdenksän ja puoli kuukautta
vuodesta. Tämä näkyi sekä toiminnassa, että taloudessa.
Sivistystoimen toimintojen osittainen sulkeminen maaliskuusta
toukokuuhun ja toimiminen rajoitettuna sen jälkeen pienensi merkittävästi
rahankäyttöä ja tarjottujen palveluiden tasoa ja laajuutta. Toiminnan
peruspilarit, varhaiskasvatus, opetus- ja kulttuuritoiminta saatiin kuitenkin
järjestettyä poikkeusolot huomioiden.
Tilikausi on pääosin kiinni, mutta korjaussiirtoja voidaan vielä tehdä.
Ohessa ovat sivistyslautakunnan toimintakertomus, talousarvion toteutuma
sekä henkilöstöohjelman totetutuminen 2020.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta
1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ja
henkilöstöohjelman toteutumisen vuonna 2020 ja
2. hyväksyy osaltaan ohessa olevan toimintakertomuksen
vuodelta 2020 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

Ptk:n tarkastus

Inarin kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
§ 13

2/2021

7

24.02.2021

Viranhaltijoiden päätökset 14.1.-17.2.2021
SIVLTK § 13

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 ottooikeuttaan.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
______________
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Ilmoitusasiat
SIVLTK § 14

Osastopäällikön ehdotus:
Lautakunta merkitsee tietoonsa:
1. urheilutalon käyttörajoitukset
2. opettajien virkojen auki laittaminen (luonnos ohessa)
3. koulupsykologin viran aukilaittaminen 9.4.2021 asti
4. kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu - Inarin kunta verrokkikuntana
(päätös ohessa)
5. esteellisyys päätösehdotukseltaan tiedoksi merkittävien asioiden
käsittelyssä ja ilmoitusasian tiedoksi merkitemisen käsittelyssä
6. Koronarajoitusten kiristyminen, mm. aikuisten harrastustoiminnan
keskeyttäminen, sivistysjohtajan viranhaltijapäätös kansalaisopiston
kurssitoiminnan keskeyttämisestä lähiopetusryhmien osalta.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231
___________________
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Muut keskusteltavat asiat
SIVLTK § 15
1. Pidennetty oppivelvollisuus - pidentämisestä aiheutuvat toimet
2. Kirjastot kansanvallan foorumeiksi -hanke:
- osallistava budjetointi
- kuntavaalitentit mahdollisesti etänä
3. Koulupoliisi ja Kiva koulu -järjestelmä
4. Inarinsaamen kielipesien siirtyminen kunnan omaksi toiminnaksi tilannekatsaus siirtoon liittyen
Miina Seurujärvi jääväsi itsensä kohdan 4. kesksutelun ajaksi ja poistui
kokouksesta klo 17.22.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kokouksen päätös:

Ptk:n tarkastus

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.28 ja antoi sivulla
10 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

