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Viranhaltijoiden päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 
 

SIVLTK § 26 Hallintosihteeri 

 

Ohessa on luettelo sivistyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Lista viranhaltijapäätöksistä 15.4.-11.5.2022 on ohessa. 

 

Ilmoituasasiat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Tiedoksi: 

--- 

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi  

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

    mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan sekä 

2. Inarin uuden koulun tiedotustilaisuus 19.5.2022. 

 

Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

_________________ 
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Ivalon koulu- ja kulttuurikeskuksen virastomestarin toimi/ kelpoisuusvaatimus 

 

27/01.01.00.00/2022 

 

SIVLTK § 4 Sivistysjohtaja 

 

 Henkilöstöohjelman mukaisesti Ivalon koulukeskukseen perustetaan 

virastomestarin toimi, joka täytetään talon käyttöönottovaiheessa, 1.5.2022 

lukien tai sopimuksen mukaan. 

 

 Virastomestarin toimen kelpoisuus vaatimukseksi tehtävään soveltuva 

ammatillinen koulutus, esimerkiksi media-alan ja kuvallisen ilmaisun 

perustutkinto.  

 

 Alustava tehtävänkuvaus on ohessa ja se tarkentuu palvelusuunnitelman 

laadinnan yhteydessä 2022.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Lautakunta vahvistaa toimen kelpoisuusvaatimuksen ja lähettää toimen 

edelleen valmisteltavaksi täyttöä varten. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  

 Toimeksi ja tiedoksi:   Ivalon ala-asteen ja yläasteen koulujen rehtorit 

 Lisätietoja:                   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _________________ 

 

 

 

 

SIVLTK § 27 Sivistysjohtaja 

 

 Virastomestarin toimi oli haettavana ajalla 21.3.-11.4.2022. Siihen saatiin 6 

hakemusta, 4 kelpoista, joista yksi perui hakemuksensa ennen haastatteluja. 

Yksi ilmoitti, ettei osallistu haastatteluun. Kahdesta kelpoisesta ja 

haastatellusta toinen valittiin. Hän kuitenkin ilmoitti myöhemmin, ettei ota 

paikkaa vastaan. 

 

 Jotta tehtävään saadaan vertailukelpoinen joukko hakijoita tulee 

kelpoisuusehtoja muuttaa. Työtehtävä on luonteeltaan muotoutuva uuden 

tehtävän selkiytyessä. Se tulee kuitenkin sisältämään vahtimestarin, av-

teknikon ja oheiskasvattajan työhön liittyviä tehtäviä. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Virastomestarin toimen kelpoisuusvaatimukseksi muutetaan  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

5/2022 5 

 

Sivistyslautakunta § 4 19.01.2022 

Sivistyslautakunta § 27 18.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 1. toisen asteen tutkinto ja 

 2. koulutuksen tai työn kautta hankittu riittävä osaaminen vahtimestarin ja  

    av-teknikon työtehtävistä.  

 3. pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

Tiedoksi: Ivalon ala-asteen ja Ivalon lukion rehtorit 

 Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _________________ 
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Erityisryhmien liikunnanohjaajan toimi/ kelpoisuusvaatimus 

 

194/01.01.00.01/2022 

 

SIVLTK § 28 Sivistysjohtaja 

 

 Vapaa-aikatoimen liikunnan ohjauksen painopiste keskittyy 

erityisliikuntaan (soveltava liikunta), mutta ohjaaja ohjaa myös tarvittavilta 

osin muita ryhmiä. Tällä hetkellä tehtävänimikkeenä on erityisryhmien 

liikunnanohjaaja ja tehtävän kelpoisuusehtona on liikunnanohjaajan tai 

fysioterapeutin AMK-tutkinto. Varsinaista erityisliikunnanohjaajan 

koulutusta ei ole olemassa. 

 

 Erityisryhmien liikunnanohjaajan tehtävänimike muutetaan 

liikunnanohjaajaksi. Tehtävänkuvaukseen kirjataan päätehtäväksi 

erityisliikunnan (soveltavan liikunnan) ohjaaminen, jolloin nimikkeessä sitä 

ei tarvitse erikseen mainita.  

 

Tehtävän kelpoisuusehdoksi muutetaan alalle sopiva ammatillinen tutkinto. 

Tehtävässä ohjaaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Tehtävä ei sisällä esimiesvastuuta. Tehtävässä ei ole tarvetta AMK-tason 

koulutukselle.  

 

Tehtävän kelpoisuusehdon osalta on aiemmilla rekrytointikierroksilla ollut 

havaittavissa, että AMK-tutkinnon suorittajia ei juuri ole ollut. Toinen 

haaste tehtävässä on ollut työntekijöiden pysyvyys, joka liittyy vapaa-

aikatoimen yleiseen kunnalliseen palkkatasoon. 

 

 Muutos on erityisryhmien liikunnan ohjaaja nimikkeen muutos sekä 

tehtävän kelpoisuustason muutos.  

 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Erityisryhmien liikunnanohjaajan  

1. kelpoisuusvaatimus muutetaan soveltuvasta korkeakoulututkinnosta 

alalle soveltuvaksi ammatilliseksi tutkinnoksi 

2. tehtävä laitetaan auki liikunnanohjaajan tehtävänä, jonka työnkuvaan 

kirjataan erityisryhmien ohjaaminen. 

3. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

Tiedoksi:     vapaa-aikasihteeri 

Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 _________________ 
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Koulukuljetusten hankinta 1.8.2022-31.7.2024 (2025) 
 

184/02.08.01.01/2022 

 

SIVLTK § 29 Hallintosihteeri 

 

 Inarin kunnan koulukuljetukset 1.8.2022 - 31.7.2024 (+ yksi optiovuosi) on 

kilpailutettu Cloudia hankintajärjestelmässä 31.3. - 4.5.2022 välisenä 

aikana. Optiovuoden käyttämisestä päätetään viimeistään 31.1.2024. 

 

 Tarjouspyyntöä valmisteltaessa on otettu huomioon uusi velvoite puhtaan 

julkisen liikenteen järjestämisestä (Laki ajoneuvo- ja liikennepalvelu- 

hankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista), joka meidän 

alueellamme on haasteellinen huomioonottaa. Tämän huomioonottamiseksi 

löytyi kuitenkin malli, jolla vaatimukset täyttyvät tarjouskilpailua 

käsiteltäessä. 

 

 Käytetty malli perustuu puhtaan liikenteen huomioimiseen pisteytyksen 

kautta. Näin päädyttiin malliin, jossa hinta antaa edullisimmalle reitin 

kuljetukselle 90 pistettä ja puhtaalle, joksi luettiin sähköauto, maksimissaan 

10 pistettä. Euroluokat toimivat muina pisteytyksen perusteina seuraavasti 

E6=5 pistettä, E5=3 pistettä ja E4= 2 pistettä. 

 

 Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-hankintakanavassa, EU:n julkisten 

hankintojen tietokannassa TEDissä sekä Inarin kunnan verkkosivuilla.  

  

 Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: Eskelisen Lapin linjat Oy, Ilmari 

Slant Ky, Ivalo Taxiservice Oy, Kaisan Taksi Ky, Lapin Tunturiliikenne 

Oy, ja Majet Oy. 

 

 EU-hankintailmoitukissa tarjouksen voi jättää vain sähköisesti (Kuntaliiton 

julkisten hankintojen erityisasiantuntija 4.5.2022). Tarjouspyynnössä 

mainitaan, että tarjous tulee tehdä tarjouslomakkeella pyydetyssä 

muodossa. Ilmari Slant Ky jätti tarjouksen paperisena ja siitä puuttui tiedot 

käytettävästä kalustosta, joten tarjous on tarjouspyynnön vastainen. 

 

 Tarjousta voidaan pyytää täydentämään, mutta jos kyseessä on vertailussa 

käytettävä tieto, siihen ei voi pyytää täydennyksiä. Ilmari Slant Ky:n 

tarjouksen kalustotiedot, jossa ilmoitetaan mm. euroluokat, jotka ovat 

vertailussa pisteytykseen vaikuttavaa tietoa, toimitettiin tarjousten 

jättämisen määräajan umpeuduttua 6.5.2022. 

 

Tarjouspyynnön kohta III 1.3. "Tarjoajan on esitettävä erillisellä liitteellä, 

millaista ja miten varusteltua kalustoa hänellä on käytössään", sekä 

tarjouspyynnön Muut tiedot –kohta: "Tarjouksessa tulee ilmoittaa 

pyydetyssä muodossa kohteen hinta (€/km), jota sovelletaan koko 

sopimuksen ajan sekä kohteessa käytettävä ajokalusto". 

 

 Ivalo Taxiservice Oy:tä ja Lapin Tunturiliikenne Oy:tä on pyydetty 

täydentämään tarjouksissaan ilmoitetun kaluston tietoja. Kalustotiedoista 
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ilmeni tarjouspyynnön mukaisesti co2 päästötiedot, mutta 

ajoneuvodokumentit oli tulostettu siten, että niistä puuttui euroluokkatieto. 

Täydennyspyyntö koski euroluokkatietoja ja ne on toimitettu tarjouksessa 

ilmoitettuun kalustoon. 

 

 Tarjouspyyntöön liittyen on ollut mahdollista esittää lisäkysymyksiä, joihin 

vastataan kaikille yhteisesti. Euroluokkien pisteytyksestä esitettiin kysymys 

ja siihen vastattiin kaikille yhteisesti. Kaluston euroluokitusten mukainen 

pisteytys on ollut kaikilla tarjoajilla ja tarjouspyyntöön tutustuneilla 

tiedossa. 

 

 Mikäli liikennöitsijä on ilmoittanut kohteeseen/reitille eri euroluokan 

kalustoa, on kalustolle laskettu pisteytyksen keskiarvo. Kuntaliiton julkisten 

hankintojen erityisasiantuntijan mukaan euroluokkien keksiarvopisteytys on 

hyvä tapa kokonaispisteytyksen laskemisessa. 

 

 Tarjouspyynnön kohdassa VI.3 Lisätiedot -kohdassa ilmoitetaan, että 

liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka 

näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin 

liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Liikennöitsijällä tulee olla 

mahdollisuus kaluston sopeuttamiseen hankintapäätöksen mukaiseksi. 

 

 Tarjouspyynnössä edellytetään vastaamaan ESPD-lomakkeella tarjoajaa 

koskeviin tai tarjoajan edustajia, yhteenliittymän osakkaita tai 

alihankkijoita koskeviin kysymyksiin mm. ammattirekisteriin ja 

kaupparekisteriin kuulumiseen sekä voimassa olevaan liikennöintilupaan 

liittyviin kysymyksiin.  Lomakkeella vastataan myös tuomioihin, verojen ja 

sosiaaliturvamaksuihin sekä maksukyvyttömyyteen tai eturistiriitoihin 

liittyviin kysymyksiin. Tarjoaja ilmoittaa myös pystyvänsä toimittamaan 

pyynnöstä ilmoitetut todistukset. Kaikki tarjoajat ja yhteenliittymien 

osakkaat ovat vastanneet näihin kysymyksiin sekä ilmoittaneet annetut 

tiedot asianmukaisiksi ja oikeiksi tietoisena siitä, mitä väärien tietojen 

antamisesta seuraa.  

  

 Aiemmassa laissa määritetty vaatimus paikallistuntemuksesta ja sen 

mittausjärjestelmä ovat poistuneet ja niitä ei voi enää pitää lainmukaisena 

valintakriteerinä. 

  

 Tarjouspyyntö, tarjouksesta esitetyt kysymykset ja vastaukset, tarjousten 

avauspöytäkirja, jätetyt tarjoukset sekä tarjousten yhteenveto ja vertailu 

Cloudia hankintajärjestelmästä ovat ohessa.  

 

 Tarjousten liitteenä olevat kalustotiedot liitteineen ovat nähtävillä 

tiedostoina sähköisessä kokousjärjestelmässä sivistyslautakunnan sivulla.  

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

1. Ilmari Slant Ky:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, 

 

1. lautakunta päättää, että 1.8.2022 - 31.7.2024 koulukuljetuksista jätetyt 
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tarjoukset hyväksytään seuraavasti: 

 

 Kohde 1: Ranttila-Karigasniemi-Ranttila, Majet Oy, ei muita tarjouksia 

 

 Kohde 2: Sevettijärvi-Näätämö iltapäiväkuljetus, Kaisan Taksi Ky,  

                korkeimmat pisteet,  

,  

 Kohde 3: Turvejärvi-Syysmaa-Sevettijärvi-Syysmaa-Turvejärvi,  

                Kaisan Taksi, korkeimmat pisteet , 

 

 Kohde 4:  Lemmenjoki-Menesjärvi-Inari/ aamukuljetus 4 asiakaspaikkaa,  

                Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 5:  Lemmenjoki-Menesjärvi-Inari/ aamukuljetus 8 asiakaspaikkaa, 

                 Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 6:  Lemmenjoki-Menesjärvi-Inari/ aamukuljetus 9-16  

                 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 7:  Menesjärvi-Inari, aamukuljetus, yli 16 asiakaspaikkaa,  

                 Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 8:  Inari-Menesjärvi-Lemmenjoki/ iltapäiväkuljetus 4  

                 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 9:  Inari-Menesjärvi-Lemmenjoki/ iltapäiväkuljetus 8  

                 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 10: Inari-Menesjärvi-Lemmenjoki/ iltapäiväkuljetus 9-16   

                  asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 11: Inari-Menesjärvi-Lemmenjoki/ iltapäiväkuljetus yli 16  

                  asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 12: Angeli- Inari/aamukuljetus 4 asiakaspaikkaa,  

                  Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 13: Koiraoja – Sotkaniemi – Keislahti – Inari/ aamukuljetus 8  

                  asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 14: Koiraoja – Sotkaniemi – Keislahti – Inari/ aamukuljetus 9-16  

                  asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 15: Inari-Keislahti-Sotkaniemi-Koiraoja-Angeli/ iltapäiväkuljetus 4  

                  asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 16: Inari-Keislahti-Sotkaniemi-Koiraoja-Angeli/ iltapäiväkuljetus 8  

                  asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 
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 Kohde 17: Inari-Keislahti-Sotkaniemi-Koiraoja-Angeli/ iltapäiväkuljetus 9- 

                  16 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 18: Inari-Keislahti-Sotkaniemi-Koiraoja-Angeli/ iltapäiväkuljetus  

                  yli 16 asiakaspaikka, Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 19: Kaamanen-Inari/ aamukuljetus 8 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei  

                  muita tarjouksia, 

 

 Kohde 20: Inari-Kaamanen/ iltapäiväkuljetus 4 asiakaspaikkaa, Majet Oy,  

                  ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 21: Inari-Kaamanen/ iltapäiväkuljetus 8 asiakaspaikkaa, Majet Oy,  

                                                             ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 22: Inari-Kaamanen/ iltapäiväkuljetus 9-16 asiakaspaikkaa, Majet  

                  Oy, ei muita tarjouksia, 

  

 Kohde 23: Partakko-Inari-Partakko, 4 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei muita  

                  tarjouksia, 

 

 Kohde 24: Sarviniemi – Inarin koulu/ aamukuljetus, Majet Oy, ei muita  

                  tarjouksia, 

 

 Kohde 25: Inarin koulu - Sarviniemi/ iltapäiväkuljetus 4 asiakaspaikkaa,  

                                                             Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 26: Inarin koulu - Sarviniemi/ iltapäiväkuljetus 8 asiakaspaikkaa,  

                  Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 27: Inarin koulu - Sarviniemi/ iltapäiväkuljetus 9-16 asiakaspaikkaa,                   

Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 28: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Lahdentie-Nikulanperä-Uruvaara-  

                  Inarin koulu/ aamukuljetus 8 asikaspaikkaa, Majet Oy, ei muita  

                  tarjouksia, 

 

 Kohde 29: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Lahdentie-Nikulanperä-Uruvaara-  

                  Inarin koulu/ aamukuljetus 9-16 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei  

                                                              muita tarjouksia, 

 

 Kohde 30: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Lahdentie-Nikulanperä-Uruvaara-  

                  Inarin koulu/ aamukuljetus yli 16 asiakaspaikkaa, Majet Oy, ei  

                  muita tarjouksia, 

  

 Kohde 31: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Inarin koulu- Uruvaara- 

                  Nikulanperä –Lahdentie/ iltapäiväkuljetus 4 asiakaspaikkaa,  

                 Majet Oy, ei muita tarjouksia, 
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 Kohde 32: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Inarin koulu- Uruvaara- 

                                                              Nikulanperä –Lahdentie/ iltapäiväkuljetus 8 asiakaspaikkaa,  

                                                              Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 33: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Inarin koulu- Uruvaara- 

                                                             Nikulanperä –Lahdentie/ iltapäiväkuljetus 9-16 asiakaspaikkaa,  

                                                            Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 34: Inarin kirkonkylän ympäristö/ Inarin koulu- Uruvaara- 

                                                             Nikulanperä –Lahdentie/ iltapäiväkuljetus yli 16 asiakaspaikkaa,                                                               

Majet Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 35: Ivalo – Inari –Ivalo, Ivalo Taxiservice Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 36: Inari-Rahajärvi-Ivalo-Rahajärvi-Inari/ aamu- ja iltapäiväkuljetus  

                 4 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 37: Ivalon ympäristö alle 10 km/ aamu- ja iltapäiväkuljetukset,  

                  Ivalo Taxiservice Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 38: Ivalon ympäristö yli 10 km/ aamu- ja iltapäiväkuljetukset,  

                  Ivalo Taxiservice Oy, ei muita tarjouksia,  

 

 Kohde 39: Hirviniementie- Ivalon koulu/ aamukuljetus 8 asiakaspaikkaa, 

                   Ivalo Taxiservice Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 40: Ivalon koulu - Hirviniementie / iltapäiväkuljetus 4  

                 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 41: Ivalon koulu - Hirviniementie / iltapäiväkuljetus 8  

                 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, ei muita tarjouksia, 

 

 Kohde 42: Konesniemi -Koppelo-Ivalo-Koppelo-Konesniemi/ aamu- ja  

                  iltapäiväkuljetukset 4 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, ei  

                  muita tarjouksia, 

 

 Kohde 43: Konesniemi -Koppelo-Ivalo-Koppelo-Konesniemi/ aamu- ja  

                  iltapäiväkuljetukset 8 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, ei  

                  muita tarjouksia, 

 

 Kohde 44: Konesniemi -Koppelo-Ivalo-Koppelo-Konesniemi/ aamu- ja  

                  iltapäiväkuljetukset 9-16 asiakaspaikkaa, ei tarjouksia,  

                  reitti ajetaan pienemmällä kalustolla, suorahankintaan siirrytään  

                  tarvittaessa, 

 

 Kohde 45: Joutavanlahdentie-Veskoniemi-Ivalo-Veskoniemi- 

                  Joutavanlahdentie/ aamu- ja iltapäiväkuljetukset,   

                                                              Ivalo Taxiservice Oy, ei muita tarjouksia, 
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 Kohde 46: Nellim-Ivalo-Nellim/ aamu- ja iltapäiväkuljetukset,  

                  Ivalo Taxiservice Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 47: Keväjärvi-Akujärvi-Tahkotörmä-Vävyniemi- Ivalon koulu/  

                  aamukuljetus yli 50 asiakaspaikkaa, Lapin Tunturiliikenne Oy,  

                                                              korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 48: Ivalon koulu- Vävyniemi -Tahkotörmä -Akujärvi -Keväjärvi /  

                  iltapäiväkuljetus 4 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy,  

                  korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 49: Ivalon koulu- Vävyniemi -Tahkotörmä -Akujärvi -Keväjärvi /  

                  iltapäiväkuljetus 8 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy,         

                                                              korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 50: Ivalon koulu- Vävyniemi -Tahkotörmä -Akujärvi -Keväjärvi /  

                  iltapäiväkuljetus 9-16 asiakaspaikkaa, Eskelisen Lapin Linjat  

                                                             Oy, korkeimmat pisteet, 

  

 Kohde 51: Ivalon koulu- Vävyniemi -Tahkotörmä -Akujärvi -Keväjärvi /  

                  iltapäiväkuljetus yli 16 asiakaspaikkaa, Eskelisen Lapin Linjat  

                                                             Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 52: Tolonen-Lentokentäntie-Karilantie Ivalon koulu/ aamukuljetus,  

                  Ivalo Taxiservice Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 53: Ivalon koulu-Lentokentäntie-Karilantie-Tolonen/  

                  iltapäiväkuljetus 4 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, ei  

                  muita tarjouksia, 

 

 Kohde 54: Ivalon koulu-Lentokentäntie-Karilantie-Tolonen/  

                  iltapäiväkuljetus 8 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice Oy, ei  

                  muita tarjouksia, 

 

 Kohde 55: Ivalon koulu-Lentokentäntie-Karilantie-Tolonen/  

                  iltapäiväkuljetus 9-16 asiakaspaikkaa, ei tarjouksia,  

                  reitti ajetaan pienemmällä kalustolla, suorahankintaan      

                                                             siirrytään tarvittaessa, 

 

 Kohde 56: Puhakanmutka-Kerttuoja-Eemintie-Rajavartiosto-Ivalon  

                  koulu/aamukuljetus yli 50 asiakaspaikkaa, Eskelisen Lapin  

                 Linjat Oy, ei muita tarjouksia,  

 

 Kohde 57: Ivalon koulu-Rajavartiosto-Kerttuoja-Puhakanmutka-Törmänen-                   

Saariselkä/ iltapäiväkuljetus 4 asiakaspaikkaa, Lapin  

                  Tunturiliikenne Oy, korkeimmat pisteet, 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

5/2022 14 

 

Sivistyslautakunta § 29 18.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kohde 58: Ivalon koulu-Rajavartiosto-Kerttuoja-Puhakanmutka-Törmänen- 

                  Saariselkä/ iltapäiväkuljetus 8 asiakaspaikkaa, Ivalo Taxiservice  

                  Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 59: Ivalon koulu-Rajavartiosto-Kerttuoja-Puhakanmutka-Törmänen- 

                  Saariselkä/ iltapäiväkuljetus 9-16 asiakaspaikkaa, Eskelisen  

                  Lapin Linjat Oy, korkeimmat pisteet, 

 

 Kohde 60: Ivalon koulu-Rajavartiosto-Kerttuoja-Puhakanmutka-Törmänen- 

                  Saariselkä/ iltapäiväkuljetus yli 16 asiakaspaikkaa, Eskelisen  

                  Lapin Linjat Oy, korkeimmat pisteet, 

 

1. Hankintasopimukset allekirjoitetaan aikaisintaan 28. päivän kuluttua 

hankintapäätöksestä ja viimeistään 10.8.2022. 

 

  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.   

 

 Tiedoksi:     Eskelisen Lapin linjat Oy, Ilmari Slant Ky, Ivalo Taxiservice  

                    Oy, Kaisan Taksi Ky, Lapin Tunturiliikenne Oy, Majet Oy 

sekä 

                      koulujen rehtorit ja toimistosihteerit. 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 ________________ 
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2022 alkaen 

 

550/02.05.00/2021 

 

SIVLTK § 30 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 on tullut voimaan 

1.3.2017 alkaen. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja 

perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Muusta kunnan järjestämästä 

varhaiskasvatuksesta tai kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta 

voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Asiakasmaksu määräytyy 

perheen koon ja tulojen sekä haetun varhaiskasvatusajan mukaisesti. 

Asiakasmaksulaissa säädetyt varhaiskasvatuksen maksut ovat 

enimmäismaksuja.  

  

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset 

tehdään kahden vuoden välein. Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista 

asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja 

kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021). Varhaiskasvatuksessa perittävät 

asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun 

määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Kunnassa 

tulee päättää siitä, miten indeksitarkistuksen vuoksi muuttuneet 

asiakasmaksut ja tulorajat vaikuttavat kunnassa perittäviin 

asiakasmaksuihin. Asiakkaille tulee tehdä uudet maksupäätökset, mikäli 

maksu muuttuu. 

 

 Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 

295 euroon (kokopäivähoito). Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 

eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % 

nuorimman lapsen maksusta eli kokopäivähoidossa enintään 118 euroa 

kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen 

maksusta.  

 

 Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen: 

  

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, €/ kk  maksuprosentti 

2 2913 10,70 

3 3758 10,70 

4 4267 10,70 

5 4777 10,70 

6 5284 10,70 

 

 Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta 

perheen alaikäisestä lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.  

   

 Oheisena tiedote Inarin kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista  

1.8.2022 alkaen, sekä Kuntaliiton yleiskirje varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksujen muutoksista.  
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 Sivistysjohtajan ehdotus:  
 Sivistyslautakunta hyväksyy tulorajat ja asiakasmaksut indeksitarkistuksen 

jälkeen 1.8.2022 alkaen.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi ja toimeksi:   varhaiskasvatusjohtaja 

 Lisätietoja:                   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Inarin kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022  

 

97/12.07.00/2022 

 

SIVLTK § 31 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat varhaiskasvatuslain 

(540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 

jonka mukaan paikalliset 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.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) perusteet uudistuivat 1.3.2022 

(määräys OPH-700-2022). Perusteet uudistettiin vastaamaan 

varhaiskasvatuslain muutoksia. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 

on päivitetty uusien perusteiden mukaisesti, joka tulee ottaa käyttöön 

1.8.2022 alkaen. 

 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda 

yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten 

kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Huoltajilla on 

ensisijainen  vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja 

täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten 

hyvinvoinnista.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat 

lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön 

muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu huomioon lainsäädännön 

muutokset. Perusteita on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä hyödyntäen 

uusimpia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu 

valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista 

varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. 

  Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta    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. Inarin kunnan Vasun 

päivitys on tehty uusien valtakunnallisten perusteiden mukaisesti 

Vasutyöryhmän, yksikköjen johtajien, toimesta yhteistyössä henkilöstön 

kanssa. Osa henkilöstöstä on osallistunut erityisopettajan järjestämiin 

kokouksiin, jossa käsiteltiin oppimisen alueiden sisältöjä. Saamenkielisten 

yksiköiden työntekijät ja saamelaiskäräjien kielipesäohjaaja ovat 

osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen yhteistyössä 

varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.  
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Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitetty versio 25.4.2022 on 

julkaistu Inarin kunnan varhaiskasvatuksen www.sivuilla 26.4.2022. Vasun 

päivityksen luonnoksesta on tiedotettu ja pyydetty kommentteja ja 

kehittämisehdotuksia ajalla 26.4.-9.5.2022  lasten huoltajilta, 

varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, sivistys-, sosiaali- ja terveystoimesta, 

Saamelaiskäräjiltä, paikalliselta Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 

ry:ltä sekä erityislasten omaiset (ELO) ry:ltä. 

 

Vasuluonnoksesta 25.4.2022 on saatu kommentteja ja kehittämisehdotuksia 

lähes kaikilta tahoilta, joilta palautetta pyydettiin. Saadut 

kehittämisehdotukset on käsitelty Vasutyöryhmässä ja tuodaan tiedoksi 

Inarin kunnan sivistyslautakunnalle ennen varhaiskasvatussuunnitelman 

hyväksymistä kokouksessa 18.5.2022. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma koskee sekä suomenkielistä että 

saamenkielistä varhaiskasvatusta. Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmien rakenteet noudattavat pääosin 

perusopetussuunnitelman rakennetta.  

 

 Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tekstiin on 

merkitty punaisella värillä kaikki muuttuneet kohdat tai kokonaan uusi 

teksti. Suurimmat muutokset liittyvät lapselle tarjottavaan kehityksen ja 

oppimisen tukeen (kappale 5, lapsen tuki). Kolmiportaisen tuen mallin 

tarkoituksena on varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen 

ja oppimisen tuen myös varhaiskasvatuksessa. Punainen väri 

valtakunnallisesta  perustetekstistä muutetaan mustaksi Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

 

 Ohessa olevassa varhaiskasvatussuunnitelmassa on jokaisen asiasisällön 

kohdalla ensin lakisääteisen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet. Sen jälkeen varhaiskasvatussuunnitelmassa on mahdolliset Inarin 

kunnan lisäykset (Inarin kunnan vaakuna), jotka koskevat kaikkia yksiköitä 

sekä lisäykset, jotka koskevat saamenkielistä varhaiskasvatusta ja 

kielipesätoimintaa (saamenlippu). Inarin kunnan teksteihin on merkitty 

violetilla värillä kaikki muutetut kohdat, jotta ne on helpompi tässä 

käsittelyvaiheessa erottaa entisestä Inarin kunnan vihreästä tekstistä. Inarin 

kunnan teksti on päivitetty valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman  

perusteiden mukaan ja lisäksi on tehty myös muita tarpeellisia lisäyksiä 

sekä poistettu tekstistä asioiden toistoa.  Violetti tekstin väri muutetaan 

vihreäksi Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen. 

  

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman ja päättää, että se otetaan 

käyttöön 1.8.2022. 

 

 Päätös:  

http://www.sivuilla/
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  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 Tiedoksi:    varhaiskasvatusjohtaja 

Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 _________________ 
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Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022  

 

97/12.07.00/2022 

 

SIVLTK § 32 Varhaiskasvatusjohtaja 

 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat varhaiskasvatuslain 

(540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 

jonka mukaan paikalliset 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.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) perusteet uudistuivat 1.3.2022 

(määräys OPH-700-2022). Perusteet uudistettiin vastaamaan 

varhaiskasvatuslain muutoksia. Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 

on päivitetty uusien perusteiden mukaisesti, joka tulee ottaa käyttöön 

1.8.2022 alkaen. 

 

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda 

yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten 

kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Huoltajilla on 

ensisijainen  vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja 

täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten 

hyvinvoinnista.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat 

lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön 

muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu huomioon lainsäädännön 

muutokset. Perusteita on valmisteltu sidosryhmäyhteistyössä hyödyntäen 

uusimpia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu 

valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista 

varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. 

  Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta    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. Inarin kunnan Vasun 

päivitys on tehty uusien valtakunnallisten perusteiden mukaisesti 

Vasutyöryhmän, yksikköjen johtajien, toimesta yhteistyössä henkilöstön 

kanssa. Osa henkilöstöstä on osallistunut erityisopettajan järjestämiin 

kokouksiin, jossa käsiteltiin oppimisen alueiden sisältöjä. Saamenkielisten 

yksiköiden työntekijät ja saamelaiskäräjien kielipesäohjaaja ovat 

osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen yhteistyössä 

varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.  
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Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitetty versio 25.4.2022 on 

julkaistu Inarin kunnan varhaiskasvatuksen www.sivuilla 26.4.2022. Vasun 

päivityksen luonnoksesta on tiedotettu ja pyydetty kommentteja ja 

kehittämisehdotuksia ajalla 26.4.-9.5.2022  lasten huoltajilta, 

varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, sivistys-, sosiaali- ja terveystoimesta, 

Saamelaiskäräjiltä, paikalliselta Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 

ry:ltä sekä erityislasten omaiset (ELO) ry:ltä. 

 

Vasuluonnoksesta 25.4.2022 on saatu kommentteja ja kehittämisehdotuksia 

Saamelaiskäräjiltä sekä myös lähes kaikilta edellä mainituilta muilta 

yhteistyötahoilta, joilta palautetta pyydettiin. Saadut kehittämisehdotukset 

on käsitelty Vasutyöryhmässä ja tuodaan tiedoksi Inarin kunnan 

sivistyslautakunnalle ennen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymistä 

kokouksessa 18.5.2022. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma koskee sekä suomenkielistä että 

saamenkielistä varhaiskasvatusta. Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelmien rakenteet noudattavat pääosin 

perusopetussuunnitelman rakennetta.  

 

 Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tekstiin on 

merkitty punaisella värillä kaikki muuttuneet kohdat tai kokonaan uusi 

teksti. Suurimmat muutokset liittyvät lapselle tarjottavaan kehityksen ja 

oppimisen tukeen (kappale 5, lapsen tuki). Kolmiportaisen tuen mallin 

tarkoituksena on varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen 

ja oppimisen tuen myös varhaiskasvatuksessa. Punainen väri 

valtakunnallisesta  perustetekstistä muutetaan mustaksi Inarin kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

 

 Ohessa olevassa varhaiskasvatussuunnitelmassa on jokaisen asiasisällön 

kohdalla ensin lakisääteisen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet. Sen jälkeen varhaiskasvatussuunnitelmassa on mahdolliset Inarin 

kunnan lisäykset (Inarin kunnan vaakuna), jotka koskevat kaikkia yksiköitä 

sekä lisäykset, jotka koskevat saamenkielistä varhaiskasvatusta ja 

kielipesätoimintaa (saamenlippu). Inarin kunnan teksteihin on merkitty 

violetilla värillä kaikki muutetut kohdat, jotta ne on helpompi tässä 

käsittelyvaiheessa erottaa entisestä Inarin kunnan vihreästä tekstistä. Inarin 

kunnan teksti on päivitetty valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman  

perusteiden mukaan ja lisäksi on tehty myös muita tarpeellisia lisäyksiä 

sekä poistettu tekstistä asioiden toistoa. Violetti tekstin väri muutetaan 

vihreäksi Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen. 

  

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan saamenkielisen 

varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman ja päättää, että se otetaan 

käyttöön 1.8.2022. 

 

http://www.sivuilla/
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Sivistyslautakunta § 32 18.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Päätös:  

Lauutakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:    varhaiskasvatusjohtaja 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 

 __________________  
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Sivistyslautakunta § 33 18.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan saamenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma 

 

104/12.00.01/2014 

 

SIVLTK § 33 Sivistysjohtaja 

 

 Inarin kunnan esiopetussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty 2016. Sitä on 

noudatettu tämän jälkeen sekä saamenkielisessä, että suomenkielisessä 

varhaiskasvatuksessa.  

 

 Perusopetuslaki velvoittaa päättämään saamenkielisestä esiopetuksen 

opetussuunnitelmasta erikseen. Inarin kunnan esiopetuksen 

opetussuunnitelma on tällä hetkellä suunniteltu ohjaamaan riittävässä 

määrin esiopetuksen tavoitteita, ja se soveltuu toistaiseksi riittävästi myös 

saamenkieliseen esiopetukseen. Tällä hetkellä on menossa kaksivuotisen 

esiopetuksen kokeilu, jonka perusteella määritetään mahdolliset 

muutostarpeet esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja sitä myöden 

kunnan esiopetussuunnitelmassa.  

 

 Erilliseksi kirjoitetun saamenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman 

tarve tarkastellaan uudelleen seuraavan esiopetuksen opetussuunnitelman 

tarkastelun yhteydessä.  

 

 Ohessa on esiopetuksen opetussuunnitelma 2016. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää, että Inarin kunnan saamenkielisessä 

esiopetuksessa noudatetaan toistaiseksi samaa esiopetuksen 

opetussuunnitelmaa kuin suomenkielisessä esiopetuksessa. 

 

 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:  

 1. Sivistyslautakunta päättää, että Inarin kunnan saamenkielisessä  

    esiopetuksessa noudatetaan toistaiseksi samaa esiopetuksen  

    opetussuunnitelmaa, kuin suomenkielisessä esiopetuksessa ja   

 2. lautakunta toteaa, että opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta  

    johtuva päivitys on tarpeen toteuttaa ensi tilassa ja siinä yhteydessä on  

    tarkasteltava saamenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmaa. 

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Tiedoksi:     Inarin, Ivalon ala-asteen ja Sevettijärven koulujen rehtorit 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 ________________ 
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Sivistyslautakunta § 34 18.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen rahoitus vuonna 2021 

 

451/12.07.00/2020 

 

SIVLTK § 34 Sivistysjohtaja 

 

 Inarin kunnassa on kaksi pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatusryhmää, 

Urbi Inarin kirkonkylässä ja Násti Ivalossa. 

 Ohessa ovat pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen 

rahoitushakemukset, rahoituspäätös ja -sopimus sekä selvitykset vuodelta 

2021.  

 

 Valtionavustusta myönnetään kunnan alueella asuvien saamelaisten 

kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi 

varhaiskasvatuksessa. Valtionavustus määräytyy lapsikohtaisena 

avustuksena hoitoyksikön keskimääräisen toteutuneen lapsiluvun mukaan.  

 

 Lautakunnassa on hyvä määrittää, halutaanko selvitykset vuosittain 

nähtäville erillisenä pykälänä vai muissa asioissa. 

  

 Sivistysjohtajan ehdotus: 

 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi saamenkielisen varhaiskasvatuksen 

rahoitushakemukset liitteineen, rahoituspäätöksen ja -sopimuksen sekä 

selvitykset toiminnasta vuodelta 2021, ja toteaa, että lautakunnalle tiedoksi 

tuominen riittää kohdassa tiedoksi saatettavat asiat.  

  

Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Tiedoksi:     varhaiskasvatusjohtaja 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231  

 

 __________________ 
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Sivistyslautakunta § 35 18.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SIVLTK § 35 Kotitalousopetuksen 100 v juhlan järjestämisvastuu Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksella. 

 

  

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.01 ja antoi sivulla  

26 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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