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Kokousaika Tiistai 12.11.2019 klo 14.00 
 
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) 
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  henkilöstöjohtaja 
 
 
Asiat  131 § -  137 §  
 
 
 
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    
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   19.11.2019  
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Asialista 

 
131 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 
132 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
133 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
134 § Oikaisuvaatimus Elinvoimalautakunnan päätökseen 24.9.2019 § 106 
135 § Lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 

136 § Elinvoimalautakunnan kokousmateriaalin toimittaminen 

137 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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131 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös  
 
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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132 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
 

Päätös 
 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori/opetustoimialan asiat, tekninen johta-
ja/infrastruktuuritoimialan asiat) 
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei päätöksissä olevia, ot-
to-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta elinvoimalautakunnan käsiteltäviksi. 
 
Hallinnollinen rehtori: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
- Osittaisen hoitovapaan myöntäminen viranhaltijalle ajalle 1.1.2020-31.5.2020 
- määräaikainen matemaattisten aineiden tuntiopettaja ajalle 1.11.2019-31.12.2019  
 
Varhaiskasvatuksen päällikkö: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
- Määräaikaisen saamenkielisen lastenhoitajan valinta Päiväkoti Riekkoon,  

Miessi-ryhmään ajalle 1.-31.12.2019 
 

Tekninen johtaja: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
 
Muut: 
-Metsähallitus/Luontopalvelut: Päätös 17.10.2019, tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumi-
seen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa. 
 
Rakennustarkastaja: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
 
Muut: 

 Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta  
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133 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 

Päätös 
 
Päätösehdotus (tekninen johtaja) 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.  
 
Liite  
Kiinteistönluovutusilmoitukset 
 
Tiedoksi: 
Kunnanhallitus 
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134 § Oikaisuvaatimus Elinvoimalautakunnan päätökseen 24.9.2019 § 106 
 

Päätös 
 

Päätösesitys (hallinnollinen rehtori)  
Elinvoimalautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen esteellisyyden osalta. 
 
Elinvoimalautakunta kumoaa elinvoimalautakunnan päätöksen 24.09.2019 § 106. 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy erilliskuljetussopimuksen välille Palojoensuu-Hetan koulukes-
kus (aamu) ja Hetan koulukeskus-Palojoensuu (iltapäivä) edullisimman tarjouksen mukaan 
Käsivarren kuljetuksen kanssa. 
 
Selostus 
Elinvoimalautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus koskien 24.9.2019 kokouksen § 106 
Kuljetussopimuksen hyväksyminen. 

 
Elinvoimalautakunnan kokouksessa 24.9.2019 § 106 käsittelyn aikana paikalla oli hallintojoh-
taja, joka oli esteellinen, mutta ei jäävännyt itseään. Hallintojohtaja ei toiminut esittelijänä 
eikä sihteerinä eikä osallistunut pykälän käsittelyyn. Hallinnollinen rehtori on tuonut esteelli-
syyden elinvoimalautakunnalle tietoon 22.10.2019 § 116. 
 
Pöytäkirjan mukaan kaikilta pykälässä nimetyiltä kuljetusyrityksiltä on pyydetty tarjoukset. 
Päätöksessä noudatettiin hankintalakia 1397/2016 (Luku 4. § 25) ja Enontekiön kunnanhan-
kintaohjetta 13.2.2008. 
 
Hankintaohjeen mukaisesti: 

”Rajoitettu menettely 
Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään määrätyltä joukolta toimittajia, jotka arvioi-
daan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta tai muu tehtävä. Mah-
dollisimman tasapuolisen kilpailutilanteen luomiseksi tarjouspyyntö lähetetään riittävän mo-
nelle yritykselle. Suositeltavana määränä pienissä hankinnoissa voidaan pitää vähintään kol-
mea toimittajaa.  

Rajoitettua menettelyä käytetään erityisesti silloin, kun huomiota on kiinnitettävä ehdokkai-
den soveltuvuuteen ja kun toimittajan valinta suoritetaan tarjousten kokonaistaloudellisuu-
den perusteella.  

Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella.” 

Kyseessä on ns. pienhankinta, koska kansallista hankintarajaa ei ylitetä, jolloin voidaan Enon-
tekiön kunnan hankintaohjeen mukaan käyttää ns. rajoitettua menettelyä, jolloin voidaan 
pyytää tarjoukset vähintään kolmelta palvelun tarjoajalta. Tarjoukset pyydettiin neljältä kul-
jetusyrittäjältä. Valinta suoritettiin tarjousten kokonaistaloudellisuuden perusteella.  
Tarjouspyynnöt soitettiin, koska kuljetuksen tarve oli kiireellinen. 
 
Tarjoukset olivat nähtävillä kokouksessa. 
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Päätöshistoria  
Elinvoimalautakunta 24.9.2019 
106 § Kuljetussopimuksen hyväksyminen 
 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori): Elinvoimalautakunta hyväksyy erilliskuljetussopi-
muksen välille Palojoensuu-Hetan koulukeskus (aamu) ja Hetan koulukeskus-Palojoensuu (il-
tapäivä) edullisimman tarjouksen mukaan Käsivarren kuljetuksen kanssa. 
 
Selostus:  
Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulukuljetuksensa kahdeksi vuodeksi. Lisäkulje-
tuksen tarve on ilmennyt lukuvuodeksi 2019-2020 2.9.2019 alkaen. Opetustoimi on pyytänyt 
tarjoukset erilliskuljetuksesta neljältä kuljetusyrittäjältä, joilta löytyy sopiva kalusto: Käsivar-
ren kuljetus, Kultiman liikenne Ky, Petterin Pirssi ja Pilke ja Rovaniemen taksipalvelu Oy. Kul-
jetuksen kokonaissumma (n. 44 000) lukuvuodeksi ei ylitä kansallista hankintarajaa (60 
000€), joten Hilma-kilpailutusta ei tarvita. 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 
 Tiedoksi: 

Oikaisuvaatimuksen laatija 
Pykälässä mainitut kuljetusyrittäjät 
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135 § Saamenkielisen lastenhoitajan toimen muuttaminen saamenkieliseksi varhaiskasvatuksen opetta-
jan toimeksi ja täyttöluvan myöntäminen  
 

Päätös 
 

Päätösesitys (varhaiskasvatuksen päällikkö)  
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että saamenkielinen lastenhoitajan toimi 
muutetaan saamenkieliseksi varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.  

 
Selostus 
1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaan lastentarhantarhanopettajan nimike 
muuttui varhaiskasvatuksen opettajaksi.  

Uudessa varhaiskasvatuslaissa 540/2108 säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtä-
vänimikkeistä sekä henkilöstörakenteesta (37§), jonka mukaan päiväkodin varhaiskasvatuk-
sen työntekijöistä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan 
tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoi-
suus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Uusi henki-
löstörakenne tulee voimaan 1.1.2030, mutta uusi rakenne on hyvä huomioida rekrytoinnissa 
jo siirtymäajalla. Lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 
ennakoi tulevaa henkilöstörakenteen muutosta. 

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on vähintään kasvatustieteen kan-
didaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveys-
alan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiik-
kaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/7§) 
Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus alalta. Toimen ansiokas hoitaminen edellyttää äi-
dinkielenomaista saamen kielen taitoa ja laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta. 

  
Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä 
rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. 
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136 § Elinvoimalautakunnan kokousmateriaalin toimittaminen 
 

Päätösehdotus (hallintojohtaja) 
Elinvoimalautakunta päättää, että jatkossa elinvoimalautakunnan kutsut, esityslistat, liitteet 
ja oheismateriaalit viedään dropboxiin ja muut kuin valtuutetut saavat em. asiakirjat sähkö-
postiin.  
 

 Selostus 
Elinvoimalautakunnan kokousmateriaali toimitetaan tällä hetkellä sähköpostilla ja kopioi-
daan lisäksi kokoukseen liitteineen.  
 
Valtuutetuilla on käytössä kunnan kannettavat tietokoneet. Kunnanvaltuustolla ja  
–hallituksella on käytössä dropbox, jonne esityslistat ym. materiaali viedään.  Tämä on toi-
minut hyvin.  Myös elinvoimalautakunnan osalta olisi perusteltua käyttää dropboxia ja mui-
den kuin valtuutettujen osalta sähköpostia.  
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137 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
 


