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Ptk:n tarkastus 

 

 

Sivistyslautakunta 
 

Kokousaika 15.06.2022 klo 16:00 - 17:30 

 

Kokouspaikka Kunnatalo/ etäyhteys 

 

 

Saapuvilla olleet jäsenet    Maritta Mäenpää     puheenjohtaja                                          

 Anni Koivisto                     II varapuheenjohtaja, etäyhteys                       

 Inker-Anni Linkola-Aikio jäsen, etäyhteys                                       

     Anne Tuovila jäsen, etäyhteys 

 Kari Lohiniva                      varajäsen 

 Minna Lehtola                     varajäsen 

 Markku Harri                      varajäsen                    

 

Poissa olleet jäsenet Henna Kauppinen               I varapuheenjohtaja  

          Aleksi Kinnunen                 jäsen  

 Kalle Kuhmonen                 jäsen 

 Kauko Mikkonen jäsen                     

 Matti Pitkänen                     jäsen     

Muut saapuvilla olleet Jaana Seipiharju                   kunnanhallituksen edustaja                                 

 Ilkka Korhonen                    sivistysjohtaja, esittelijä 

 Satu Kyrö                             hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 Riitta Orti-Berg                    pohjoisaamen kielen tulkki, etäyhteys 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 9.6.2022. 

 

Asiat 36 - 41 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Lehtola ja Inker-Anni Linkola-

Aikio. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus     sähköisesti 

ja varmennus Maritta Mäenpää                                     Satu Kyrö 

 puheenjohtaja                                        pöytäkirjanpitäjä  

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 23.6.2022 

 

Allekirjoitukset sähköisesti 

  

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 24.6.2022. 

   

 hallintosihteeri       Satu Kyrö
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Sivistyslautakunta § 36 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 
 

SIVLTK § 36 Hallintosihteeri 

 

Ohessa on luettelo sivistyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Lista viranhaltijapäätöksistä 12.5.-8.6.2022 on ohessa. 

 

Ilmoituasasiat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Tiedoksi: 

1. Syksyn 2022 kokouspäivät (ohessa) 

2. Inarin kunnan ja Sörvarangerin kunnan esiselvityshanke  

    "Cross-border revitalization of Skolt Sámi language and culture". 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi  

1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n  

    mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan sekä 

2. muut luetellut asiat  

 

 Päätös:  

 Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

Inker-Anni Likola-aikio jääväsi itsensä (osallisuusjävi) 

viranhaltijapäätösten käsittelyn ajaksi klo 16.03-16.09. 

 

 

 Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 37 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Esitystekniikan laitehankinta/ Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre 

 

239/02.08.00.00/2022 

 

SIVLTK § 37 Sivistysjohtaja 

  

 Inarin kunta on mukana aiemman Kuntahankintojen, nykyisen Hanselin 

puitesopimuksessa koskien av-laitteistoja ja muuta tekniikkaa. Sivistystoimi 

on tehnyt rajatun kilpailutuksen Hanselin puitesopimuksessa mukana 

olleille toimittajille. Rajatun kilpailutuksen tarkoitus on päästä lyhyemmällä 

kilpailutusajalla ja niissä voidaan hyödyntää Hanselin valmiiksi laatimia 

sopimuspohjia. Tarjouskilpailu päättyi 3.6.2022. 

 

 Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Lyreco, Dustin Finland Oy ja 

Praecom Oy. Tarjoukset esitetään saapumisjärjestyksessä. Tarjousten 

avauskokous pidettiin 6.6.2022. 

 

 Tarjouspyyntö liitteineen, lukuun ottamatta kaluste- ja av-piirroksia ja 

huonekortteja, on ohessa. Ohessa ovat myös esitetyt kysymykset ja 

vastaukset, jätetyt tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja, sekä tarjousten 

vertailu.  

 

 Kilpailun perusteena on yksin omaan hinta sisältäen asennustyön ja 

varauksen lisähankinnoille. Laatua on määritetty laitteille asetetuilla 

vaatimuksilla. 

  

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Lautakunta hyväksyy Lyrecon tekemän tarjouksen, hinnaltaan 231 826 

euroa. Perusteena on edullisin kokonaishinta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Tiedoksi:     Lyreco, Dustin Finland Oy, Praecom Oy, Ivalon ala-asteen ja  

                                                                yläasteen rehtorit  

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 38 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan koulujen arviointisuunnitelman mukainen arviointi 2022 

 

498/12.00.00/2021 

 

SIVLTK § 38 Sivistysjohtaja 

 

 Sivistystoimi on arvioinut opetuksen arviointisuunnitelmansa mukaisesti 

oppilashuollon toimivuutta ja palveluiden saatavuutta koululaisten ja 

opiskelijoiden vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi 113 

henkilöä. Kyselyssä ei pääkysymyksessä eritelty määrävuositarkastuksia ja 

muita käyntejä. 

 

 89% vastanneista ilmoitti huollettavansa käyttäneen kouluterveydenhoitajan 

palveluita. Vastaavasti 11 % ilmoitti, ettei huollettava ollut käyttänyt 

mitään oppilashuollon palveluita. 59% käytti koululääkärin palveluita, 19% 

koulukuraattorin palveluita, 13% koulupsykologin, 4% koulujen 

sosiaaliohjaajan ja 5% fysioterapeutin palveluita. Hammashuollon 

palveluita oli käyttänyt 87% vastanneiden huollettavista. 

 

 Määräaikaistarkastusten toteutumisesta vastattiin, että 87% hammashuollon 

ja 99% kouluterveydenhoitajan tapaamisista on toteutunut.  

 

 Kysymyssarjalla kysyttiin myös kouluterveyshuollon vasteajoista. 

Suunnitellun tarkoituksen mukaisesti kouluterveydenhoitaja oli parhaiten 

saavutettavissa joko välittömästi (18%) tai samana päivänä (18%), 

viimeistään samalla viikolla (48%). Kouluterveydenhoitaja oli vastausten 

perusteella toinen varsin nopeasti saavutettavissa oleva palvelu, välittömästi 

(5%) tai samana päivänä (7%), viimeistään samalla viikolla (45%). 

Koulukuraattorille pääsy järjestyi saman kuukauden aikana (67%). 

Koulupsykologille järjestyi aika joko saman kuukauden (46%) tai 

pidemmän aikajakson aikana (47%), harvemmin samalla viikolla (7%). 

Sosiaaliohjaajalle pääsi pääsääntöisesti samalla viikolla (43%) tai samassa 

kuukaudessa (43%). 10% oli käyttänyt etäyhteydellä tarjottua palvelua, 

joka katsottiin paremmaksi kuin ei palvelua ollenkaan. 

 

 Nuorisovaltuuston esille nostaman ”mielenterveystarkastuksen” katsoi 

hyväksi 71% vastanneista. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tiedoksi ja lähettää kyselyn tulokset tiedoksi sosiaali- 

ja terveyslautakunnalle. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:      sosiaali- ja terveyslautakunta 

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _________________ 
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Sivistyslautakunta § 39 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen rahoitus vuonna 2021 

 

52/02.05.01.00/2021 

 

SIVLTK § 39 Sivistysjohtaja 

 

 Saamenopetuksen rahoituksesta on määrätty lailla, jonka tarkoitus on 

turvata se, että kunnilla ja muilla opetuksen järjestäjillä ovat riittävät 

resurssit opetuksen järjestämiseen. Valtio korvaa tämän perusteella 

saamenkielen ja saamenkielisen opetuksen palkkakulut kunnille.  

 

 Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Inarin kunnan saamenkieliseen ja 

saamen kielen opetukseen lopullisena valtionavustuksena perusopetukseen 

ja lukiokoulutukseen yhteensä 1 054 396,14 € vuodelle 2021. 

  

 Valtionavustustuksen ennakko perustuu kunnan ilmoitukseen oppituntien 

arvioidusta määrästä ja arvioituun keskituntihintaan. Lopullinen 

valtionavustus maksetaan toteutuneiden palkkakustannusten mukaan. 

Vuonna 2021 toteutuneet palkkakustannukset ovat olleet 135 625,11 euroa 

suuremmat kuin arvioidut kustannukset. 

 

 Arvio perusopetuksen ja lukiokoulutuksen saamenkielisen ja saamen kielen 

opetuksen tunneista, päätös maksettavasta valtionavustuksen ennakosta 

sekä päätös lopullisesta valtionavustuksesta ovat ohessa. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Lautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että valtuustokauden myöhempinä 

vuosina riittää, että asia tuodaan tiedoksi muissa tiedoksi saatettavissa 

asioissa. 

 

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

  Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

  _______________ 
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Sivistyslautakunta § 40 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 

 

238/12.03.00/2022 

 

SIVLTK § 40 Kulttuurisihteeri 

 

 Kulttuurikasvatussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin suomen- ja 

saamenkielisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin, sekä koulujen 

opetussuunnitelmiin, että lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019. 

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää 

kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä 

sekä taide- ja kulttuurikasvatusta että kulttuuriperintöä. 

  

 Suomen lastenkulttuuriverkostojen liitto kannustaa kaikkia Suomen kuntia 

tekemään kulttuurikasvatussuunnitelman. Kulttuurikasvatussuunnitelma on 

keino tukea lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen. Sen 

avulla kulttuurikasvatus on saavutettavaa, tasa-arvoista, systemaattista ja 

monipuolista. Kouluissa järjestetty, ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta tukee 

lasten ja nuorten luovia taitoja, kulttuuri-identiteettiä ja oppimisen 

edellytyksiä. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan vuosittain toistuva, budjetoitu ja 

selkeillä sopimuksilla aikaansaatu kokonaisuus, jossa kullekin ikäryhmälle 

taataan taide- ja kulttuurikasvatuksen peruskokemukset. Se on suunnitelma 

siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan 

kunnassa tai alueella osana opetusta. Suunnitelman kautta oppilaat pääsevät 

tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, taidelaitoksiin sekä eri taiteenlajeihin. 

Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata jokaiselle 

inarilaiselle varhaiskasvatusikäiselle, peruskouluikäiselle ja 

lukiokoulutusikäiselle se vähimmäismäärä kulttuuria, mikä jokaisen lapsen 

tulisi saada kokea koulupolkunsa aikana. Suunnitelman hyödyt ulottuvat 

lasten ja nuorten lisäksi kouluun ja kuntaan. 

Inarin kulttuurikasvatussuunnitelman kulttuurin vähimmäispaketit on 

pyritty suunnittelemaan niin, että ne tukevat ja helpottavat opettajien työtä 

toteuttaa KOPS:ia. 

Inarin kulttuurikasvatussuunnitelman on laatinut Inarin kulttuurisihteeri 

yhteistyössä Inarin varhaiskasvatuksen, Inarin peruskoulujen, Ivalon lukion, 

Inarin kirjastotoimen, Inarin kansalaisopiston ja Inarin vapaa-aikatoimen 

yhteyshenkilöiden kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan 

varhaiskasvatuksen, koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden 

yhteistyönä. 

Inarin kunta on ollut mukana Lastenkulttuurikeskusten liiton 

kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeessa, jossa kouluttajana 

toimi Henna Leisiö. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien 

tavoin elävä asiakirja, jota päivitetään tarpeen mukaisesti.  

Sivistysjohtajan ehdotus:  

Lautakunta hyväksyy Inarin kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman. 
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Sivistyslautakunta § 40 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Käsittely:  
Keskusteluissa tuotiin esiin seikkoja, joihin lautakunta toivoi lisäselvitystä 

tai lisäyksiä. Nämä asiat viedään tiedoksi kulttuurikasvatussuunnitelman 

laatijoille. 

Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:  

Kulttuurikasvatussuunnitelma palautetaan takaisin valmisteluun 

täydennettäväksi keskusteluissa esille tulleiden asioiden osalta. 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tiedoksi:    kulttuurisihteeri 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

________________ 
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Sivistyslautakunta § 41 15.06.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 41 - Seuraava kokous on 23.6. klo 16.00 etäkokouksena 

 

 - Sevettijärven koltansaamen kielipesän tilat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi ello 17.30 ja antoi sivulla 

 xx olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
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Ptk:n tarkastus 

 

 


