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Kokousaika Tiistai 5.11.2019 klo 14.00-15.05 
 
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla olleet jäsenet Juha-Pekka Mäntyvaara  pj  (vj Matias Vieltojärvi) 

Taru Mäkitalo     I vpj  (vj Pasi Ikonen)  
Pentti K. Keskitalo j (vj Joni Kotavuopio) 
Leena Palojärvi  j (vj Anni Kuusela) 
Jenni Peteri  j (vj Pigga Keskitalo) (saapui klo 
14.15) 
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 
Matti Ikonen  hyvinvointiprosessin johtaja 

 
 
Asiat  126 § -  130 §  
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara  

puheenjohtaja  
 

 
 
Sarita Helttunen Riitta Peltovuoma Leni Karisaari 
esitt./pöytäk.pitäjä esitt./pöytäk.pitäjä esitt./pöytäk.pitäjä 

 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Taru Makitalo  Pentti K. Keskitalo Leena Palojärvi 
    (pl. 128 §)  (128 §) 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   12.11.2019  
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Asialista 
 

126 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 
127 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
128 § Kouluverkon muutos 
129 § Varhaiskasvatuksen palveluverkko/ Peltovuoman ryhmäperhepäiväkoti 
130 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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126 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös  
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elin-
voimalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja Pentti Keskitalon tar-
kastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tämän ko-
kouksen työjärjestyksen. 
 
Käsittely 
Leena Palojärvi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Pentti Keskitaloa, mikä hy-
väksyttiin yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
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 nähtävillä viimeistään seitsemän päi-
vää kokouksen jälkeen 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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127 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
 

Ei ollut. 
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128 § Kouluverkon muutos 
 

Päätös 
Elinvoimalautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-
tuustolle, että Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu 
lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon 
kuuluvaksi 1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät 
Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta. 
 
Käsittely 
Pentti K. Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Pentti K. Keskitalon 
tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leena Palojärvi. 
 
Pigga Keskitalo saapui kokoukseen klo 14.15 ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykä-
län ajaksi.  
 
Päätösesitys (hallinnollinen rehtori): 
Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 
Enontekiön kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja 
opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 
1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yh-
tenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta. 
 
Selostus 
Talousarviossa 2019 kaikille kunnan toimialoille on tavoitteena ollut tehdä selvitys kunnan 
palvelurakenteesta ja toimialojen toimenpide-esitykset. Enontekiön kunta on teettänyt kaik-
kien kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen Enontekiön kunnan nykytilan-
teesta ja tulevasta tilanteesta tammi-helmikuussa 2019.  
 
Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille tehtäväksi laatia talousar-
vion sisältämä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset sekä toteutusaika-
taulu helmikuun loppuun mennessä. Selvityksistä vastasivat toimialajohtajat ja –vastaavat.   

Selvitys on jaettu kunnanhallitukselle 4.2.2019 ja kunnanhallitus on 9.4.2019 käsitellyt kun-
nan palvelurakenneselvitystä ml. toimialojen esitykset sekä antanut evästyksensä jatkoval-
misteluun. Kunnanhallituksessa selvitettiin mm. seuraavia asioita: kunnan ja konsernin hen-
kilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –
verkko, infrastruktuuri toimialan tulot, päätöksenteon virtaviivaistaminen, prosessien säh-
köistäminen ja henkilöstöprosessin selkeyttäminen ja tehostaminen.   Johtoryhmä ja kunta-
konsernin kehittämispaja ovat  myös käsitelleet selvitystä.   

Selvityksen perusteella kouluverkkoon on perusteltua tehdä muutos Peltovuoman koulun 
osalta. Peltovuoman koulussa opetusta järjestetään 0.-2. luokilla.  
 
Hallinnollinen rehtori on tehnyt kouluverkon muutosta koskevan selvityksen (Liite 1). Selvi-
tyksen mukaisesti kouluverkkoa tulisi muuttaa Peltovuoman koulun toimintojen osalta. Selvi-
tyksen mukaisesti pedagogiset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä oppilashuoltopalvelu-
jen parempi saatavuus Peltovuoman koulun oppilaille tukevat kouluverkon muutosta. 
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Peltovuoman koulussa on tällä hetkellä kuusi oppilasta 0.-2. luokilla. Oppilasennusteen mu-
kaisesti oppilasmäärä pysyy alhaisena pudoten 2025-26 lukuvuonna kolmeen oppilaaseen. 
(ennustevälillä alle 10 oppilasta/lukuvuosi). (Liite1) 
Pienen koulun oppilailla on vaikea saavuttaa kaikkia pedagogisia tavoitteita, mitä voimassa 
oleva opetussuunnitelma vaatii. Samoin pienen koulun oppilaiden sosiaalisten suhteiden vä-
hyys voi vaarantaa oppilaiden sosiaalisen kehityksen. Edellä mainituista seikoista on liitteessä 
2 olevassa selvityksessä. 
 
Peltovuoman koulun nettomenot v. 2018 olivat 140 000 €. Vuodelle 2019 nettomenot on 
budjetoitu samansuuruisiksi. Kouluverkon muutoksen jälkeen v. 2020 alkaen voitaisiin suurin 
osa näistä menoista suunnata tehokkaammin koko opetustoimen käyttöön (liite 3). 
Kouluverkon muutos koskisi Peltovuoman koulua siten, että Peltovuoman koulun oppilaat 
siirtyisivät kevätlukukauden 2020 alusta lähtien (1.1.2020) Hetan yhtenäisen peruskoulun 
oppilaiksi.  
 
Peltovuoman koulun luokanopettajat siirtyisivät Hetan yhtenäisen peruskoulun opettajiksi 
1.1.2020 lähtien. 
 
Osallisille varataan hallintolain mukaan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökoh-
dista ja tavoitteista sekä annetaan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Tästä mahdollisuu-
desta kunta tiedottaa erikseen. 
 
Hallintosäännön 21 §:n 6 kohdan mukaan lautakunta päättää talousarvion puitteissa tehtä-
väalueiden palvelurakenteista sekä niiden muutoksista. Valtuusto päättää keskeisimmistä 
palvelurakenteista ja niiden muutoksista. 
 
Liitteet 
1. Kouluverkon muutos –selvitys 
2. Arviointi kouluverkon muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista 
3. Arviointi taloudellisista vaikutuksista kouluverkon muutoksessa 
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129 § Varhaiskasvatuksen palveluverkko/ Peltovuoman ryhmäperhepäiväkoti 
 

Päätös 
Elinvoimalautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen tässä vaiheessa.  
 
Käsittely 
Pigga Keskitalo palasi kokoukseen tämän pykälän alussa.  
 
Päätösehdotus (varhaiskasvatuksen päällikkö) 
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen tässä vaiheessa.  
 

 Selostus 
Talousarviossa 2019 kaikille kunnan toimialoille on tavoitteena ollut tehdä selvitys kunnan 
palvelurakenteesta ja toimialojen toimenpide-esitykset. Enontekiön kunta on teettänyt kaik-
kien kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen Enontekiön kunnan nykytilan-
teesta ja tulevasta tilanteesta tammi-helmikuussa 2019.  
 
Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille tehtäväksi laatia talousar-
vion sisältämä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset sekä toteutusaika-
taulu helmikuun loppuun mennessä. Selvityksistä vastasivat toimialajohtajat ja –vastaavat.  

Selvitys on jaettu kunnanhallitukselle 4.2.2019 ja kunnanhallitus on 9.4.2019 käsitellyt kun-
nan palvelurakenneselvitystä ml. toimialojen esitykset sekä antanut evästyksensä jatkoval-
misteluun. Kunnanhallituksessa selvitettiin mm. seuraavia asioita:  kunnan ja konsernin hen-
kilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –
verkko, infrastruktuuri toimialan tulot, päätöksenteon virtaviivaistaminen, prosessien säh-
köistäminen ja henkilöstöprosessin selkeyttäminen ja tehostaminen.   Johtoryhmä ja kunta-
konsernin kehittämispaja ovat  myös käsitelleet selvitystä.   

Varhaiskasvatuksen päällikkö on tehnyt varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevan selvi-
tyksen (Liite 4). Varhaiskasvatuksen selvityksessä on tarkasteltu palvelurakennetta varhais-
kasvatuksen toimialalla. Selvityksen perusteella varhaiskasvatuksen palvelurakenteeseen oli-
si perusteltua tehdä muutoksia.  Selvityksen mukaisesti varhaiskasvatuksen palveluverkkoa 
tulisi muuttaa Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin toimintojen osalta. Peltovuoman ryhmä-
perhepäiväkodissa on tällä hetkellä 2 lasta. Selvityksen mukaisesti pedagogiset ja sosiaaliset 
seikat sekä taloudelliset tekijät tukevat varhaiskasvatuksen palveluverkon muutosta. Var-
haiskasvatuksen palveluverkon muutos koskisi Peltovuoman ryhmäperhepäiväkotia siten, et-
tä Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin palvelut tuotettaisiin ensi vuoden alusta lähtien Päi-
väkoti Riekossa.  
 
Liitteenä arviointi varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista 
sekä laskelma taloudellisista vaikutuksista. 
 
Liitteet 
4. Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutos –selvitys 
5. Arviointi varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista sekä  

 laskelma taloudellisista vaikutuksista 
Tiedoksi   
kunnanhallitus 
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130 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
 
Pentti K. Keskitalo 
-Rehtorin viran lakkauttamista ehdotan  ostopalvelusta. Enkä hyväksy koulun lakkauttamista. 
 
Pigga Keskitalo 
- En voi kannattaa ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista, koska siitä on liikaa haittaa lapsille perheille ja 
työntekijöille. 
- En voi tukea koulun lakkauttamista, koska siitä on liikaa haittaa lapsille perheille ja työntekijöille. 
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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: 126, 127, 128, 129, 130. 

 

 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:  - 
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 
(kuntalaki 138 §).  
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 80–83 §:n mukaisen 
kirjallisen hankintaoikaisun: 
 
Pykälät: - 
 
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.  
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