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ASIALISTA 

 

226 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

227 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen  

228 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

229 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

230 § Oppilaskuljetushakemus (ei-julk., laki viranomaistoiminnan 

julkisuudesta § 24 kohta 25) 

231 § Lapin aluehallintoviraston pyytämä selvitys koulutoimen me-

nettelystä oppilaan asiassa (ei julkinen) 

232 § Koulukuljetusten tarjousten hyväksyminen 1.8.2018–30.6.2019 

233 § Asiavirheen korjaus: Hakemus ruotsinkieliseen opetukseen 

(Karesuvando Skola)  

234 § Jyppyrä-Paljasselkä hankkeen kilpailutuspäätös 

235 § Jyppyrä-Paljasselkä hankkeen ohjausryhmän jäsenen valinta 

236 § Saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhan-

opettajan) valinta päiväkoti Riekkoon 

237 § Lastentarhanopettajan irtisanoutuminen 

238 § Varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi päiväkoti Riekkoon 

toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 

239 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  

240 § Kokouksen päättäminen
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Elinv.ltk 226 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus:  

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkir-

jantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän 

kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus: 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätös-

valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjoh-

tajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus. 

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti näh-

tävillä pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä 

kunnan virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjien ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikä-

li heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 

myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Elinv.ltk  227 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

 

Päätös: 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etu-

osto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk  228 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

 

 

Päätös 

 

 

Ehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

Tekninen johtaja 

- Elinvoima-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 3.7.2018 

poiketa luonnonsuojelulain (109611996) rauhoitussäännöksistä 

koskien jokisimpukoiden nostamista joen pohjasta kuvauksia 

varten Lapin ELY-keskuksen toimialueella  

- Ilmoitus rakennustarkastajan viran vastaanottamisesta 

- 9.8.2018 Metsähallitus on myöntänyt liikkumis- ja tutkimuslu-

van Mallan luonnonpuistoon ja Ailakkavaaran alueelle näyttei-

den ottamista varten alueella sijaitsevista lammista ja nii-

den valuma-alueilta   

 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 6.6.- 21.8.2018 

- 11.6.2018 Muonion kunta, pöytäkirjanote ”Kuntien välinen yh-

teistyö ympäristönsuojelun osalta” 

 

 

 

Rakennustarkastaja 

 

 

Vs. rehtori: 

- Viranhaltijapäätös opintovapaan myöntämisestä luokanopetta-

jalle yhteensä n. 5 viikkoa alkaen 15.8.2018 n. viikon jak-

soissa lukuvuoden 2018-2019 aikana. 

- Aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun LAAVI/520/2018, 

salassa pidettävä 

- Aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun LAAVI/171/2018, 

salassa pidettävä 

- Koulukuljetuspäätökset (3 kpl) 8.8.2018, salassa pidettävä 

- Viranhaltijapäätös sivutoiminen luokanopettaja osittaisen 

virkavapaan sijaiseksi Karesuvannon koululle ajalle 

13.8.2018-1.6.2019 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja:  
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- Kiertävän lastentarhanopettaja-varhaiserityisopettajan toi-

meen ei ensimmäisellä hakukierroksella ollut hakijoita. Haku-

aikaa jatkettu 14.9.2018 saakka. 

- Varhaiskasvatusohjaajan viranhaltijapäätös (3.7.2018): Elin-

voimalautakunta antoi kokouksessaan 26.6.2018 valtuudet vali-

ta henkilö Kilpisjärven lastenhoitajan tehtävään 1.8.2018 al-

kaen, koska lautakunta ei kokoontunut heinäkuun aikana. Mää-

räaikaan mennessä hakemuksia saapui kolme, joista kahdella 

oli vaadittava tutkinto. Varhaiskasvatusohjaaja päätti, että 

tehtävään valitaan 1.8.2018 alkaen toistaiseksi Anni Juuso. 

Viranhaltijapäätös, päätöksen perustelut ja hakuasiakirjat 

ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

 

Kehitysjohtaja 

 

- Kunnanhallituksen päätös ikäihmisten tehostetun palveluasumi-

sen tiloja ja toimintaa koskevan päätöksen täytäntöönpanotoi-

mista (Khall 143 §, 2.7.2018) 

- Kunnanhallituksen päätös kiertävän lastentarhanopettaja-

varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen perustamisesta 

(Khall 147 §, 2.7.2018) 

- Kunnanhallituksen päätös kiinteistöluovutusilmoituksis-

ta/Kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä (Khall 149 §, 

2.7.2018) 

- Kunnanhallituksen päätös hakemuksesta kunnanhallitukselle 

erityisopettajan virkanimikkeen muutosta erityisluokanopetta-

jan ja erityisopettajan virkanimikkeeksi 1.8.2018 alkaen 

(Khall 152 §, 2.7.2018) 
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Elinv.ltk  229 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

 

 

Päätös 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuu-

tusyhtiön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makse-

ta. 

 

Korvauksen maksamatta jättämisen perusteina on: 

 

6.2.2017 annettu rakennuslupapäätös ei ole ollut vielä lainvoimai-

nen ja sen oikaisuvaatimuksen käsittely on ollut kesken. Rakennus-

luvassa oli edellytetty kvvtyönjohtajan hyväksyttämistä ja raken-

nustyön aloittaminen on edellyttänyt rakennuspaikan merkitsemistä. 

Näitä toimia ei ollut tehty. 

Vahingonkorvauslain mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan 

julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta 

aiheutuneen vahingon, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle 

sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia 

vaatimuksia ei ole noudatettu. Rakennusluvan myöntäminen on tapah-

tunut normien mukaisesti ja se on kumottu oikaisuvaatimuksen joh-

dosta. Vahinko on aiheutunut siitä, että rakennushankkeeseen ryh-

tyvä on ryhtynyt valmisteleviin toimiin ennen rakennuslupapäätök-

sen lainvoimaiseksi tuloa ja oikaisuvaatimuksen käsittelyn ollessa 

vielä kesken. 

 

Kun rakennuspaikalla on suoritettu toimenpiteitä ennen rakennuslu-

van lainvoimaiseksi tuloa, oikaisuvaatimuksen käsittelyn ollessa 

kesken, on otettu tietoinen riski siitä, että rakennuslupapäätös 

saatetaan oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa ja teh-

dyistä valmistelevista toimista aiheutuneet kustannukset jäävät 

rakennushankkeeseen ryhtyvän vahingoksi. 

 

Koska rakennushankkeeseen ryhtyvä on suorittanut valmistelevia 

toimia rakennuspaikalla ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ja ilman 

kaikkien luvan ehtojen noudattamista, ei Enontekiön kunnan voida 

katsoa olevan vastuussa aiheutuneista kustannuksista vahingonkor-

vauslain perusteella. Koska Enontekiön kunta ei ole korvausvelvol-

linen, ei korvausta vastuuvakuutuksesta voida maksaa. 

 

Selostus 

 

Asiaan liittyvässä aikaisemmassa käsittelyssä 30.6.2017 § 3 elin-

voimalautakunta on kumonnut 6.2.2017 § 2 mukaisen rakennuslupapää-

töksen ranta-asemakaavan vastaisena. Hakija on laittanut vireille 

uuden rakennusluvan ranta-asemakaavan mukaisesti, mistä on seuran-
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nut hakijan ilmoituksen mukaan ylimääräisiä kustannuksia rakennus-

paikan siirrosta johtuen. 

 

Enontekiön kunnalla olevan vastuuvakuutuksen johdosta, vakuutusyh-

tiö käsittelee kunnalle esitetyt korvausvaateet. Mikäli korvaus-

päätös on kielteinen tai osittainen kunnan toimivaltainen toimie-

lin käsittelee korvausasian. Lautakuntien toimivalta rajoittuu 

kunnan vakuutuksen omavastuun suuruiseen korvaukseen. Kyseessä 

olevan korvausvaateen käsittelee Enontekiön kunnanhallitus. 

 

Liitteet: 

 

- Vakuutusyhtiön päätös 17.188970 30.5.2018  1/229§ 

-  

Vakuutusyhtiöön toimitetut asiakirjat nähtävillä kokouksessa 

 

- Lausunto dnro25/11.9.2017    

- Korvausvaade, sähköpostitse 8.8.2017   

- Rakennustarkastajan selostus, rakennuslupa 2017-2  

- Pöytäkirjanote, Elinvoimalautakunta 30.6.2017 §3  

- Naapureiden kuuleminen     

- Rakennuslupa-asiakirjat ja rakennuslupa   

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 230 § Oppilaskuljetushakemus (ei-julk., laki viranomais-

toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 25) 
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Elinv.ltk 231 § Lapin aluehallintoviraston pyytämä selvitys koulu-

toimen menettelystä oppilaan asiassa (ei julkinen) 
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Elinv.ltk  232 § Koulukuljetusten tarjousten hyväksyminen 

1.8.2018–30.6.2019 

Päätös : 

 

Päätösehdotus (vs. rehtori): Elinvoimalautakunta hyväksyy hinnal-

taan halvimmat oppilaskuljetustarjoukset joukkoliikenneluvan tai 

taksiluvan nojalla ajalle 1.8.2018 – 30.6.2019 (+ mahdollinen op-

tio yhdeksi vuodeksi) kohteille 1, 2 seuraavasti: 

 

Reitti    Liikennöitsijä 

Kohde1. Iitto-Kilpisjärven koulu-Iitto Elli-Maria Kultima  

 

Kohde2. Lukiolaiskuljetus Kilpisjärvi-Vikkuri Elli-Maria Kultima   

  

Selostus 

Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulukuljetuksensa kah-

deksi vuodeksi. Lisäkuljetuksen tarve on ilmennyt lukuvuodeksi 

2018-2019. 

 

Tarjouskilpailu koskee Enontekiön kunnan koululaiskuljetusten hoi-

tamista kahden lisäreitin osalta joukkoliikenneluvan tai taksilu-

van nojalla 1.8.2018 – 30.6.2019 ja lisäksi optio enintään yhdestä 

lisävuodesta.   

 

Enontekiön kunnassa kuljetuksiin, mukaan lukien oppilaskuljetuk-

set, liittyvistä kilpailutuksista vastaa kehittäminen ja elinvoima 

toimiala. Kilpailutettavat kohteet sovitaan etukäteen koulutoimen 

kanssa. Asianosaisen lautakunnan tulee hyväksyä tarjouskilpailun 

voittaneet liikennöitsijät. 

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), 

lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottami-

sesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) sekä tilaajavastuulakia 

(Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 

työvoimaa käytettäessä 1233/2006). 

Tarjouskilpailussa käytettiin avointa hankintamenettelyä. 

 

Tarjouskilpailusta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla 

www.enontekio.fi ja sähköpostiviesteillä enontekiöläisille liiken-

nöitsijöille. 

 

Kehittäminen ja elinvoima -toimialan laatiman yhteenvetoraportin 

mukaan edullisimman tarjouksen ovat tehneet seuraavat kuljettajat 

eri kohteisiin: 

 

Reitti    Liikennöitsijä 

Kohde 1 Iitto-Kilpisjärven koulu-Iitto Elli-Maria Kultima  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397#Pidp1126384
http://www.enontekio.fi/
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Kohde2 Lukiolaiskuljetus Kilpisjärvi-Vikkuri Elli-Maria Kultima 

     

Tarjousasiakirjat ja tarjouspyyntö ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Liite 

Tarjouspyyntö (nähtävillä kokouksessa) 

Tarjouksen avauspöytäkirja 

Tarjousvertailu (julkinen ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisen 

jälkeen) 

 

Tiedoksi  

Liikennöitsijät  

Riitta Peltovuoma 

Kehittäminen ja elinvoima -toimiala 
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Elinv.ltk 233 § Asiavirheen korjaus: Hakemus ruotsinkieliseen ope-

tukseen (Karesuvando Skola) 

 

Päätösehdotus (vs.rehtori): Elinvoimalautakunta korjaa 26.6.2018 

221 § tekemänsä päätöksen hallintolain 50 § nojalla. Elinvoimalau-

takunta hylkää hakemuksen opetuksesta Ruotsin puolella Karesuando 

Skolassa Kirunan kunnassa selostuksessa mainituin perusteluin. 

 

Selostus: 

10.4 on saapunut huoltajan hakemus elinvoimalautakunnalle ruotsin-

kielisestä opetuksesta syksystä 2018 alkaen kahdelle yläluokkalai-

selle lapselle. 

Opetus olisi kirjeen mukaan mahdollista järjestää, jos Enontekiön 

kunta antaa poikkeusluvan tai suostumuksen sekä kustantaa opetuk-

sen Ruotsin puolen Karesuandossa. Kyseiset oppilaat ovat aikaisem-

pina vuosina opiskelleet Ruotsissa Haaparannan kunnassa asuessaan 

Ruotsissa. 

Opetushallituksen mukaan Suomen ja Ruotsin valtioiden välillä ei 

ole sopimusta tällaisesta mahdollisuudesta. Lainsäädännössä ei ole 
säännöksiä, joiden perusteella kunta voisi hankkia perusopetuspal-

velut toiselta valtiolta. Suomessa asuvilla lapsilla on oikeus 

saada Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukai-

sesti laaditun opetussuunnitelman mukaista opetusta. (Perusopetus-

laki 2. luku 4 §). 

Aluehallintoviraston mukaan Enontekiön kunnalla ei ole velvolli-

suutta järjestää, saati maksaa oppilaan koulunkäyn-

tiä toisessa maassa.  

Karesuando skolan rehtorin mukaan toisista kunnista (Ruotsissa) 

tuleville yläasteikäisille oppilaille opetuksen hinta on vuonna 

2018 106534 Kr/oppilas/lukuvuosi. 

 

Liite: Huoltajan kirje (salassa pidettävä, laki viranomaisen toi-

minnan julkisuudesta § 24, kirje nähtävillä kokouksessa) 

 

 

Tiedoksi: 

hakija 

 

Päätöshistoria: 

Päätösehdotus (vs.rehtori):Elinvoimalautakunta hylkää hakemuksen 

opetuksesta Ruotsin puolella Karesuando Skolassa Kirunan kunnassa 

selostuksessa mainituin perusteluin. 

 

Selostus: 

10.4 on saapunut huoltajan hakemus elinvoimalautakunnalle ruotsin-

kielisestä opetuksesta syksystä 2018 alkaen kahdelle yläluokkalai-

selle lapselle. 

Opetus olisi kirjeen mukaan mahdollista järjestää, jos Enontekiön 

kunta antaa poikkeusluvan tai suostumuksen sekä kustantaa opetuk-

sen Ruotsin puolen Karesuandossa. Kyseiset oppilaat ovat aikaisem-
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pina vuosina opiskelleet Ruotsissa Haaparannan kunnassa asuessaan 

Ruotsissa. 

Opetushallituksen mukaan Suomen ja Ruotsin valtioiden välillä ei 

ole sopimusta tällaisesta mahdollisuudesta. Lainsäädännössä ei ole 
säännöksiä, joiden perusteella kunta voisi hankkia perusopetuspal-

velut toiselta valtiolta. Suomessa asuvilla lapsilla on oikeus 

saada Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukai-

sesti laaditun opetussuunnitelman mukaista opetusta. (Perusopetus-

laki 2. luku 4 §). 

Aluehallintoviraston mukaan Enontekiön kunnalla ei ole velvolli-

suutta järjestää, saati maksaa oppilaan koulunkäyn-

tiä toisessa maassa.  

Karesuando skolan rehtorin mukaan toisista kunnista (Ruotsissa) 

tuleville yläasteikäisille oppilaille opetuksen hinta on vuonna 

2018 106534 Kr/oppilas/lukuvuosi. 

 

Liite: Huoltajan kirje (salassa pidettävä, laki viranomaisen toi-

minnan julkisuudesta § 24, kirje nähtävillä kokouksessa) 

 

Päätös: Pentti K. Keskitalon esityksen mukaan. 

 

Käsittely: Pentti K. Keskitalo esitti, että elinvoimalautakunta 

myöntää hakemuksen opetuksesta Ruotsin puolella Karesuando Skolas-

sa Kirunan kunnassa. Ulla Keinovaara ja Juha-Pekka Mäntyvaara kan-

nattivat Pentti K. Keskitalon esitystä. 

 

Koska käsittelyn aikana tehtiin esittelijän päätösehdotuksesta 

poikkeava esitys, esitysten välillä äänestettiin. Esittelijän esi-

tystä kannattavat äänestivät ”jaa” ja Pentti K. Keskitalon esitys-

tä kannattavat äänestivät ”ei”. 

 

”Jaa”-äänen antoivat Taru Mäkitalo, Santeri Kirkkala ja Elli-Maria 

Kultima. ”Ei”-äänen antoivat Juha-Pekka Mäntyvaara, Pentti K. Kes-

kitalo ja Ulla Keinovaara. Äänten mennessä tasan äänestyksen rat-

kaisi puheenjohtajan ääni. Pentti K. Keskitalon esitys tuli lauta-

kunnan päätökseksi. 

 

Eriävän mielipiteen päätökseen jättivät Taru Mäkitalo, Santeri 

Kirkkala, Elli-Maria Kultima, sekä vs. rehtori. 
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Elinv.ltk 234 § Jyppyrä-Paljasselkä –hankkeen asiantuntijatyön 

kilpailutuspäätös 

 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): Annetaan kokouksessa, koska tar-

jousten viimeinen jättöpäivä on 17.8.2018. 

 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunta on saanut Lapin liitolta myönteisen päätöksen 

Jyppyrä-Paljasselkä –alueen kehittämishankkeelle 1.8.2018-

31.7.2019 (katso liite 1). Kehittämishanke sisältää alueen matkai-

lullisen kokonaissuunnitelman (master plan -työn) laatimisen osto-

palveluna (katso liite 2). 

 

Hankinta ei ylitä hankintalain 25 §:n kansallista kynnysarvoa 

(60.000 €). Tarjouksia on pyydetty sähköpostitse (24.7.2018) kol-

melta asiantuntijapalveluja tarjoavalta yritykseltä kunnan hankin-

taohjeiden ja hankkeen tuenantajan (Lapin liitto) ohjeiden edel-

lyttämällä tavalla. Tarjouspyyntö on liitteenä 3. Muut tarjous-

asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1: Jyppyrä-Paljasselkä -kehittämishankkeen hankepäätös 

Liite 2: Jyppyrä-Paljasselkä –kehittämishankkeen hankehakemus 

Liite 3: Jyppyrä-Paljasselkä hankkeen asiantuntijapalvelujen tar-

jouspyyntö 

Liite 4: Jyppyrä-Paljasselkä -kehittämishankkeen asiantuntijapal-

velujen tarjousten avauspöytäkirja (annetaan kokouksessa) 

Liite 5: Jyppyrä-Paljasselkä -kehittämishankkeen asiantuntijapal-

velujen tarjousten vertailu ja pisteytys (julkinen pöytäkirjan al-

lekirjoittamisen jälkeen, annetaan kokouksessa) 

 

Tiedoksi: 

Tarjoajat 
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Elinv.ltk 235 § Jyppyrä-Paljasselkä hankkeen ohjausryhmän jäsenen 

valinta 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): Elinvoimalautakunta valitsee luot-

tamushenkilön ja hänelle varahenkilön hankkeen ohjausryhmään. Ni-

met keskustelun mukaan. 

 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunta on saanut Lapin liitolta myönteisen päätöksen 

Jyppyrä-Paljasselkä –alueen kehittämishankkeelle 1.8.2018-

31.7.2019. Hankkeessa tulee olla ohjausryhmä, joka ohjaa, tukee ja 

valvoo hankkeen edistymistä. Hyväksytyssä hankehakemuksessa (liite 

1) ohjausryhmän kokoonpanoksi on esitetty alla olevaa kokoonpanoa: 

 

1. Enontekiön kunnan valitsema luottamushenkilö, varsinainen jäsen 

2. Enontekiön kunnan kehitysjohtaja, varsinainen jäsen 

3. Enontekiön neuvottelukunnan jäsen, varsinainen jäsen 

4. Enontekiön Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, varsinainen jäsen 

5. Metsähallituksen edustaja, varsinainen jäsen 

 

6. Enontekiön kunnan tekninen johtaja, asiantuntijajäsen 

7. Näkkälän paliskunnan edustaja, asiantuntijajäsen 

8. Invest in Finland, ohjausryhmän asiantuntijajäsen 

9. Lapin yliopiston/MTI:n edustaja, asiantuntijajäsen 

10. Saamelaiskäräjien edustaja, asiantuntijajäsen 

11. Lapin liiton (rahoitusviranomainen) edustaja, projektin valvo-

ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1: Jyppyrä-Paljasselkä –kehittämishankkeen hankehakemus 

 

 

 

 

 

Tiedoksi
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Elinv.ltk  236 § Saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (las-

tentarhanopettajan) valinta päiväkoti Riekkoon  

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus ():  

 

Koska hakuaika rekrytoinnissa päättyy 17.8.2018, annetaan esitys 

kokouksessa.  

 

 

Selostus: 

 

1.9.2018 voimaan astuvan varhaiskasvatuslain mukaan nimike muuttuu 

lastentarhantarhanopettajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi.  

 

Elinvoimalautakunta on julistanut haettavaksi saamenkielisen las-

tentarhanopettajan toimen Päiväkoti Riekkoon toistaiseksi voimassa 

olevana. Toimi on ollut haettavana keväästä 2018 asti useampaan 

otteeseen.  

 

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on vähintään 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhan-

opettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-

koulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipe-

dagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneu-

voston asetuksella tarkemmin säädetään (laki sosiaalihuollon amma-

tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/7§) Eduksi 

katsotaan aikaisempi työkokemus alalta. Toimen ansiokas hoitaminen 

edellyttää äidinkielenomaista saamen kielen taitoa ja laajaa saa-

melaiskulttuurin tuntemusta. 

  

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vas-

taanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaus-

tan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekiste-

riote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. 
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Elinv.ltk  237 § Lastentarhanopettajan irtisanoutuminen 

 

 

Päätös:  

 

 

 

Päätösehdotus (): 

 

Elinvoimalautakunta myöntää eron 1.1.2019 alkaen eläkkeelle siir-

tymisen vuoksi. 

 

Elinvoimalautakunta kiittää lastentarhanopettajaa työstään Enonte-

kiön varhaiskasvatuksessa ja toivottaa leppoisia tulevia eläkepäi-

viä.  

 

 

Selostus: 

 

Päiväkoti Riekon lastentarhanopettajana toiminut henkilö on jättä-

nyt ilmoituksen 14.6.2018 irtisanoutumisesta 1.1.2019 alkaen eläk-

keelle siirtymisen vuoksi. 
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Elinv.ltk  238 § Varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi päiväko-

ti Riekkoon toistaiseksi voimassa olevaan toimeen  

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus ():  

 

Elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opet-

tajan toistaiseksi voimassa olevan toimen Päiväkoti Riekkoon 

1.1.2019 alkaen.  

 

 

Selostus: 

 

Päiväkoti Riekon lastentarhanopettaja toiminut henkilö on ilmoit-

tautunut irtisanoutuvansa tehtävästään 1.1.2019 alkaen siirtyes-

sään vanhuuseläkkeelle.  

 

Hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja on myöntänyt täyttöluvan 

kyseessä olevaan toimeen sähköpostitse 24.7.2018. 

Eduskunta on hyväksynyt uuden varhaiskasvatuslain ja laki astuu 

voimaan 1.9.2018 alkaen. 

Henkilöstön osaamistasoa nostamalla edistetään varhaiskasvatuksen 

korkeaa laatua. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniam-

matillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuk-

sen sosionomeja ja lastenhoitajia. Vuonna 2030 päiväkodeissa vä-

hintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opet-

tajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhais-

kasvatuksen opettajan kelpoisuus.  

Lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien 

kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, 

jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiske-

lemaan alaa. (Opetushallitus, tiedote 27.6.2018) 

   

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan toimeen on vähintään 

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhan-

opettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-

koulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipe-

dagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneu-

voston asetuksella tarkemmin säädetään (laki sosiaalihuollon amma-

tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005/7§) Eduksi 

katsotaan aikaisempi työkokemus alalta.  

 

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vas-

taanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaus-

tan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekiste-

riote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. 
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Elinv.ltk  239 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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Elinv.ltk  240 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
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Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 

91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa.  

 

Pykälät: 227, 229  

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 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 oikaisuvaatimuk-

sen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät: 217,  

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaati-  
muksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimus-

viranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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VALITUSOSOITUS  

 
Valitusviranomainen ja valitusaika  

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

  

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti:  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU  

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Puhelin: 029 56 42800 Faksi: Faksi: 029 56 42841  

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus     valitusaika  

pykälät:  

 

Hallintovalitus     valitusaika  

pykälät: 216      30 päivää 

 

 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
pykälät :     valitusaika  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei 

oteta lukuun.  

 

Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

– päätös, johon haetaan muutosta  

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia  

siihen vaaditaan tehtäväksi  

– muutosvaatimuksen perusteet.  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa  

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 

henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on  

ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-

daan toimittaa. 

  

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan  

alkamisen ajankohdasta.  
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-

kaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle  

viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos vali-

tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivä-

nä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä 

voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä 

niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1)  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Oikeudenkäyntimaksu  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä  

perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 

päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään  

peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 

maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuo-

mioistuinmaksulaki).  

 

Pöytäkirja 

  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.  

Postiosoite: Ounastie 165  

Käyntiosoite: Ounastie 165  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi  

Faksinumero: 016 556 229  

Puhelinnumero: 040 487 6980  

Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15  

 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään  

pöytäkirjanotteeseen.  

 

 

 


