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Kokousaika Tiistai 24.9.2019 klo 14.00-17.12 
 
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla olleet jäsenet Juha-Pekka Mäntyvaara  pj  (vj Matias Vieltojärvi) 

Taru Mäkitalo     I vpj  (vj Mika Heikura)  
Pentti K. Keskitalo j (vj Joni Kotavuopio) 
Leena Palojärvi  j (vj Anni Kuusela) 
Jenni Peteri  j (vj Pigga Keskitalo) 
Santeri Kirkkala j (vj Helinä Hautamäki) 
Hannu Ranta   j (vj Tytti Valkeapää) 

 
Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
Elli-Maria Kultima  khall. edustaja 
Janne Näkkäläjärvi  khall. vpj   

 
 
Muut saapuvilla olleet Leni Karisaari  esitt./pöytäk.pitäjä 

Kimmo Lämsä   esitt./pöytäk.pitäjä  
Arto Kantola  esitt./pöytäk.pitäjä 
Riitta Peltovuoma esitt./pöytäk.pitäjä 
Sarita Helttunen esitt./pöytäk.pitäjä 

 
 
Asiat  102 § - 113 §  
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara Kimmo Lämsä  Leni Karisaari 

puheenjohtaja esitt./pöytäk.pitäjä  esitt-/pöytäk.pitäjä 
 

 
 
 
Arto Kantola   Sarita Helttunen Riitta Peltovuoma 
esitt./pöytäk.pitäjä  esitt./pöytäk.pitäjä esitt./pöytäk.pitäjä 

 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Santeri Kirkkala Tytti Valkeapää 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   3.10.2019 klo 14.00 
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Asialista 
 

102 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 
103 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
104 § Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2020-22 
105 § Oppilaskuljetushakemus (ei-julk., Julk.L § 24 K 25) 
106 § Kuljetussopimuksen hyväksyminen 
107 § Opetustoimen käyttötalousbudjetin toteutuminen 1-8/2019 
108 § Elinvoimalautakunnan alaisen opetustoimialan talousarvioesitys ja BSC-kortti vuodelle 
2020 
109 § Varhaiskasvatuksen käyttötalousbudjetin toteutuminen 1-8/2019 
110 § Elinvoimalautakunnan alaisen varhaiskasvatuksen talousarvioesitys ja BSC-                   
kortti vuodelle 2020 
111 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
112 § Traktorimönkijöiden hankinta 
113 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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102 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös  
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elin-
voimalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Santeri Kirkkalan ja Tytti Valkepään  
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tämän 
kokouksen työjärjestyksen lisättynä traktorimönkijöiden hankinnalla ja lautakunnan jäsenten 
esille tuomilla asioilla sekä poistetaan esityslistalta selvitys Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle elinvoimalautakunnan päätöksestä 18.6.2019 § 101. 
 
Käsittely 
Taru Mäkitalo esitti pöytäkirjantarkastajaksi Santeri Kirkkalaa ja Tytti Valkeapäätä, mikä hy-
väksyttiin yksimielisesti. 
 
Tekninen johtaja esitti, että otetaan lisäasiana traktorimönkijöiden hankinta (toimitettu säh-
köpostiin), mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Rakennustarkastaja esitti poistettavaksi esityslistalta selvityksen Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle elinvoimalautakunnan päätöksestä 18.6.2019 § 101, mikä hyväksyttiin yksimieli-
sesti.  
 
Puheenjohtaja kysyi, voidaanko loppuun lisätä lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat, mi-
kä hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (hallintojohtaja) 
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja elin-
voimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkasta-
maan kokouksen pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouk-
sen työjärjestyksen. 
 
Selostus 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 1.10.2019 kunnan 
virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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103 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
 
Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori/opetustoimialan asiat, tekninen johtaja/infrastruktuuritoimialan 
asiat) 
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei päätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta elinvoimalautakunnan käsiteltäviksi. 
 
Hallinnollinen rehtori: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 

- 4.7.2019 päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.2019-31.7.2020 Kilpisjärven koulu FM Piia 
Aidantausta 

- 5.8.2019 Matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.2019-31.8.2019 
Hetan yhtenäinen peruskoulu Henri Mannela 

- 31.7.2019 Hetan peruskoulun apulaisjohtajan opettajanviran ohella nimeäminen toistaiseksi 
1.8.2019 lähtien Ilkka Alatalo 

- 5.8.2019 Karesuvannon koulun apulaisjohtajan opettajanviran ohella nimeäminen toistaiseksi 
1.8.2019 lähtien Virpi Labba 

- kustannuksia aiheuttamattomien koulukuljetusten myöntäminen (2 kpl) lukuvuodeksi 2019-20 
- 29.8.2029 Hetan peruskoulun päätoimiseksi tuntiopettajaksi matemaattisiin aineisiin ajalle 1.9.-

30.9.2019 Henri Mannela 
- kuljetuspäätös 2.9.-24.9-2019 (ei-julk., Julk.L § 24 K 25) 

 
Muut: 

- Tiedoksi: Aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun LAAVI76/2019 (Salassa pidettävä JulkL 
(621/1999 42.1 §:n 25 k)) 

 
Tekninen johtaja: 
Muut: 

- Lapin ELY:n lausunto 2.7.2019 Ramboll Finland Oy:n toimittamaan päivitettyyn loppuraporttiin pi-
laantuneen maaperän kunnostuksesta Munnikurkkion entisellä rajavartioasemalla   

- Metsähallitus/Luontopalvelut päätös 2.7.2019: Tutkimus- ja liikkumislupa tunturiperhosseurantaan 
Lapin luontopalvelujen alueella 

- Metsähallitus/Luontopalvelut päätös 31.7.2019: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen kan-
sallispuistoissa ja luonnonpuistoissa 

 
Rakennustarkastaja: 
Muut: 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 19.6.2019 -24.9.2019 
 

Varhaiskasvatusohjaaja: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 

- Määräaikaisen lastenhoitajan valinta saamenkeliseen varhaiskasvatukseen Päiväkoti Riekkon  Mies-
si-ryhmään. 

- Määräaikaisen perhepäivähoitajan valinta Ryhmäperhepäiväkoti Saanaan.  
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104 § Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2020-22 

Päätös 
Elinvoimalautakunta keskusteli investointisuunnitelmaluonnoksen esittelyn jälkeen ja antoi seuraavan lau-
sunnon:  
- Kirkonkylän monitoimitaloninvestointi (3,5 milj. euroa) otettaisiin vuosille 2020-2021 ja tehtäisiin yhteis-
työtä seurakunnan kanssa 
- Kiinteistöjen purkaminen (0,2 milj. euroa) otettaisiin vuodelle 2020  
- Asuntotuotantosuunnitelma otettaisiin vuodelle 2020 
- Karesuvannon monitoimitalon osalta esitettäisiin jotakin konkreettista 
- Hetan alueen kaavateitä päällystettäisiin kiireellisyysjärjestyksessä.  

Päätösehdotus (hallintojohtaja)  
Elinvoimalautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2020-22. 

Selostus 
Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan lautakunnilta pyyde-
tään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta.  Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.  

Alla kuva investointisuunnitelman käsittelystä: 
 

 
 
 
Oheismateriaali  
Investointisuunnitelmaluonnos 2020-22 
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105 § Oppilaskuljetushakemus    (ei-julkinen, Julk.L § 24 K 25) 
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106 § Kuljetussopimuksen hyväksyminen 
 
Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori) 
Elinvoimalautakunta hyväksyy erilliskuljetussopimuksen välille Palojoensuu-Hetan koulukeskus (aamu) ja 
Hetan koulukeskus-Palojoensuu (iltapäivä) edullisimman tarjouksen mukaan Käsivarren kuljetuksen kanssa. 
 
Selostus 
Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulukuljetuksensa kahdeksi vuodeksi. Lisäkuljetuksen tarve on 
ilmennyt lukuvuodeksi 2019-2020 2.9.2019 alkaen. 
 
Opetustoimi on pyytänyt tarjoukset erilliskuljetuksesta neljältä kuljetusyrittäjältä, joilta löytyy sopiva kalus-
to: Käsivarren kuljetus, Kultiman liikenne Ky, Petterin Pirssi ja Pilke ja Rovaniemen taksipalvelu Oy.  
Kuljetuksen kokonaissumma (n. 44 000) lukuvuodeksi ei ylitä kansallista hankintarajaa (60 000€), joten Hil-
ma-kilpailutusta ei tarvita. 
 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Liite 
1 Tarjousvertailu  
 
  



  Pöytäkirja    Sivu  11. 
  ELINVOIMALAUTAKUNTA         24.9.2019    8  

 

 
 
 
107 § Opetustoimen käyttötalousbudjetin toteutuminen 1-8/2019 
 
Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori): 
Elinvoimalautakunta merkitsee opetustoimen toteutuman 1-8/2019 tarkastelun tiedoksi ja esittää edelleen 
Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. 
 
Selostus 
Oheismateriaalina opetustoimen toteutuma, joka käydään läpi kokouksessa. 
 
Oheismateriaali 
Opetustoimen toteutuma 1-8/2019 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Tarkastuslautakunta 
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108 § Elinvoimalautakunnan alaisen opetustoimialan talousarvioesitys ja BSC-kortti vuodelle 2020 

 

Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 

Ehdotus (hallinnollinen rehtori) 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alai-

sen opetustoimialan talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti. 

Selostus 

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 3.9.2019 (§ 146) antanut lautakunnille tehtäväksi toimittaa 

talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 27.9.2019 mennessä. Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talous-

arviovuoden ja –suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi, sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista. 

Elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvioraamit ovat: 

Toimintakate toimi-

aloittain 

TP 2017 

(*1000€) 

TP 2018 

(*1000€) 

TA 2019 

(*1000€) 

TA 2020 

(*1000€) 

Kehittäminen ja elin-

voima 

445 460 500 470 

Infrastruktuuri 595 671 700 397 

Opetustoimi 2837 2860 2840 2700 

Varhaiskasvatus 774 801 800 730 

Yhteensä: 4651 4772 4840 4297 

 

Opetustoimialan BSC-korttiluonnos ja talousarvioluonnos vuodelle 2020 on liitteenä.  

Liitteet 
2 Opetustoimialan BSC-kortti 2020 (luonnos) 
3 Opetustoimialan talousarvio- ja suunnitelma 2020-2022 (nähtävänä kokouksessa) 

Tiedoksi 
kunnanhallitus, kunnanvaltuusto 
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109 § Varhaiskasvatuksen käyttötalousbudjetin toteutuminen 1-8/2019 
 
Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (varhaiskasvatuksen päällikkö) 
Elinvoimalautakunta merkitsee varhaiskasvatuksen toteutuman 1-8/2019 tarkastelun tiedoksi ja esittää 
edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. 
 
Selostus 
Oheismateriaalina varhaiskasvatuksen toteutuma, joka käydään läpi kokouksessa. 
 
Oheismateriaali  
Varhaiskasvatuksen toteutuma 1-8/2019 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Tarkastuslautakunta 
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110 § Elinvoimalautakunnan alaisen varhaiskasvatuksen talousarvioesitys ja BSC-kortti vuodelle 2020 

 
Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 

Ehdotus (varhaiskasvatuksen päällikkö) 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoimalautakunnan alai-

sen varhaiskasvatuksen talousarvioesityksen ja BSC-kortin hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti. 

Selostus 

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 3.9.2019 (§ 146) antanut lautakunnille tehtäväksi toimittaa 

talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 27.9.2019 mennessä. Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talous-

arviovuoden ja –suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi, sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista. 

Elinvoimalautakunnan alaisten toimialojen talousarvioraamit ovat: 

Toimintakate toimi-

aloittain 

TP 2017 

(*1000€) 

TP 2018 

(*1000€) 

TA 2019 

(*1000€) 

TA 2020 

(*1000€) 

Kehittäminen ja elin-

voima 

445 460 500 470 

Infrastruktuuri 595 671 700 397 

Opetustoimi 2837 2860 2840 2700 

Varhaiskasvatus 774 801 800 730 

Yhteensä: 4651 4772 4840 4297 

 
Varhaiskasvatuksen BSC-korttiluonnos ja talousarvioluonnos vuodelle 2020 ovat liitteenä.  

Liitteet 
4 Varhaiskasvatuksen BSC-kortti 2020 (luonnos) 
5 Varhaiskasvatuksen talousarvio- ja suunnitelma 2020-2022 (nähtävänä kokouksessa) 

Tiedoksi 
Kunnanhallitus 

 

 

 

 

 



  Pöytäkirja    Sivu  11. 
  ELINVOIMALAUTAKUNTA         24.9.2019    12  

 

 

 

111 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

 
Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Leena Palojärvi ja Pentti K. Keskitalo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän 
ajaksi. 
 
Päätösehdotus (tekninen johtaja): 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistön-
luovutusilmoitusten osalta ei käytetä.  
 
Liite 
6 Kiinteistönluovutusilmoitukset 
 
Tiedoksi: 
Kunnanhallitus 
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112 § Traktorimönkijöiden hankinta 

Päätös  
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Leena Palojärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta klo 16.18. 
 
Päätösehdotus (tekninen johtaja)  
Elinvoimalautakunta hyväksyy Tarvikekeskus Oy:n tarjouksen kahdesta traktorimönkijästä. Valintaperus-
teena tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta.   
Investoinnin vastuuviranhaltija tekee päätöksen mahdollisten erillishinnoin hankittavien varusteiden hank-
kimisesta, hankintaan varatun investointimäärärahan puitteissa. 
 
Selostus: 
Enontekiön kunta on pyytänyt liitteen mukaisesti tarjouksen kahdesta traktorimönkijästä. Tarjouspyynnöt 
on lähetetty sähköpostitse viidelle tarjoajalle ja tarjousten jättöaika oli 13.9.2019 klo 15.00 mennessä. Tar-
jousten avaus- ja vertailupöytäkirja on liitteenä. 
 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Liitteet: 
7 Tarjouspyyntö 
8 Tarjousten avaus ja vertailupöytäkirja (nähtävillä kokouksessa) 
 
Tiedoksi: 
Tarjouksen jättäneet 
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113 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
 
Tytti Valkeapää: 

-Minä esitän kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että budjettiin varataan joka vuosi 2000 e Hetan 
yhtenäisen peruskoulun 9 luokan luokkaretkeen osallistuvien opettajien matkakustannuksiin, yö-
pymiseen, ruokailuihin ynnä muihin kuluihin, mikäli mukaan lähtevät valvoja opettajat (2kpl) eivät 
itse osallistu matkarahojen keräykseen. Esitän että että kunta maksaa valvovien opettajien kulut 
luokkaretken aikana.  
Oppilaat keräävät vapaa-aikanaan, vanhempien avustuksella rahat luokkaretkeen joka toteutetaan 
kouluaikana. Valvojat ovat pakolliset mukaan mutta mielestäni lapset eivät ole velvoitettuja mak-
samaan heidän osuuttaan luokkaretkestä. Perusteluina mm kunnan yrittäjäkasvatus, jossa jokai-
nen kantaa vastuunsa ja osallistuu mukaan kukin omalla tavallaan, omalla työpanoksellaan ja esi-
merkillään.  
-Minä esitän, että kunnan rakennusvalvontaviranomainen pyytää museoviraston lausunnon Ka-
resuvannon koulun rakennuksien kulttuurihistoriallisesta arvosta.  
 
Santeri Kirkkala: 
-Miten esitykseni luistinten vaihtokoppien palauttamisesta kunnan kaukaloiden ääreen etenee. 
 
Pentti K. Keskitalo 
-3 luokkalaiset palautettava Peltovuoman koululle ensi syksynä. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 
 
 
  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä 135 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val-
mistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki 136 §). 
  
Pykälät: 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 113 
 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oi-
kaisuvaatimus, seuraaviin  
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät:  
 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja  
-aika  

 
  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.  
 
Enontekiön elinvoimalautakunta 
Ounastie 165  
99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi  
 
Pykälät:  105  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 
(kuntalaki 138 §).  
________________________________________________ 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 80–83 §:n mukaisen 
kirjallisen hankintaoikaisun: 
 
Pykälät: 106, 112 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
 Enontekiön elinvoimalautakunta,  
 Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 
                          kirjaamo@enontekio.fi 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi-
kaisuvaatimusajan päättymistä.  

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

