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Kokousaika Keskiviikko 18.12.2019 klo 16.00 – 17.10 
 
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  kunnanhallitushallituksen pj 
Ulla Keinovaara  kunnanhallituksen edustaja   

 
Muut saapuvilla olleet Hannu Autto  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, hyvinvointiprosessin johtaja 

 
 
Asiat   148 § - 157 §  
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara Kimmo Lämsä  Hannu Autto 

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

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

 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Taru Mäkitalo  Santeri Kirkkala 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   27.12.2019  
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Asialista 
 
   

148 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 
149 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
150 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
151 § Elinvoimalautakunnan kokoukset 2020 
152 § Enontekiön kunnan tuntijaon ja opetussuunnitelman muutoksen hyväksyminen kos-
kien varhennettua kieltenopetusta 
153 § Oikaisuvaatimus 5.11.2019 § 128 (Pigga Keskitalo) 
154 § Oikaisuvaatimus 5.11.2019 § 128 (Hellin Pietikäinen) 
155 § Oikaisuvaatimus 5.11.2019 § 128 (Pentti K. Keskitalo) 
156 § Vuokrantarkistus Puistomäentie 
157 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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148 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Elinvoimalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Santeri Kirkkalan ja Taru Mäkitalon 
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tämän 
kokouksen työjärjestyksen. 
 
Käsittely 
Juha-Pekka Mäntyvaara esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Santeri Kirkkalaa, 
mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (puheenjohtaja) 
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 
alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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149 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 
 

Päätös. Päätösehdotuksen mukaan. 
 
Päätösehdotus (hallinnollinen rehtori/opetustoimialan asiat, tekninen johtaja/infrastruk-
tuuritoimialan asiat): 
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei päätöksissä olevia, 
otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta elinvoimalautakunnan käsiteltäviksi. 
 
Hallinnollinen rehtori: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 
Tekninen johtaja: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
 
Muut: 
- Hetan liikuntahallin remontin tilanne 
- Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden to-

teutumiseen, ELY-keskus 
Kunnanhallitus  
 
Rakennustarkastaja: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
 
Muut: 

 Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 13.11. - 11.12.2019 
 
 
Varhaiskasvatuksen päällikkö: 
Otto-oikeuden piirissä olevat: 
 
Muut: 
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150 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 

Päätös: Päätösesityksen mukaan. 
 
Päätösesitys (tekninen johtaja): 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.  
 
Liite  
1 Kiinteistönluovutusilmoitukset 
 
Tiedoksi: 
Kunnanhallitus 
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151 § Elinvoimalautakunnan kokoukset 2020 
 
 Päätös: Päätösesityksen mukaan. 
 

Päätösesitys (puheenjohtaja) 
Elinvoimalautakunta päättää vuoden 2020 kokouspäivät seuraavasti: 
14.1., 25.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 11.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 1.12.. 
 
Selostus 
Elinvoimalautakunnan tulisi päättää kokouspäivistä. 
Vuosikelloluonnos 2020 on oheismateriaalina.  
 
Oheismateriaali 
Vuosikello 2020  
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152 § Enontekiön kunnan opetussuunnitelman muutosten hyväksyminen koskien varhennettua kielten-
opetusta 

 
Päätös: Päätösesityksen mukaan. 
 
Päätösesitys (hallinnollinen rehtori): 
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteessä 1 esitetyn muutoksen Enontekiön kunnan perusope-
tuksen tuntijakoon. Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteessä 2 esitetyt muutokset Enontekiön 
kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan. 
 
Selostus: 
Valtioneuvoston asetuksella 793/2018 muutetaan A1- kielen tuntijakoa siten, että vuosi-
luokille 1.-2. tulee lisätä yksi vuosiviikkotunti A1-kielten opetukseen. Tällöin näiden luokkien 
kokonaisviikkotuntimääräksi tulee 20 vuosiviikkotuntia. Uusi tuntimäärä otetaan käyttöön 
vuodesta 2020, siten, että kevätlukukaudella 2020 1. luokille opetetaan yksi vuosiviikkotunti 
englannin kieltä ja lukuvuonna 2020-2021 yksi vuosiviikkotunti englannin kieltä 1.-2. luokille. 
 
Enontekiön kunnan tuntijako täytyy muuttaa tämän määräyksen mukaiseksi. (Liite 1) 
 
Opetushallitus on antanut Määräyksen (velvoittavana noudatettava) 14.5.2019 (OPH-1082-
2019) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksista ja täydennyksistä 
koskien A1-kielten opetusta vuosiluokilla 1-2 (liite3). 
 
Enontekiön kunnan opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset ovat liitteessä 2. Muutokset 
koskevat lukuja 11 ja 12, A1-kielenä opetettavaa saamen kieltä (saame vieraana kielenä) 
sekä A1-kielenä opetettavaa englannin kieltä.  
 
Saame A1-kielenä opetussuunnitelmaan lisättiin pakolliset osiot. 
 
A1-englannin kieleen lisättiin pakolliset lisäykset ja paikallinen opetussuunnitelma vuosi-
luokille1-2. Muutokset otetaan käyttöön siten, että A1- kielen englanti muodostaa jatkumon 
oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle. 
 
Liitteet 
2 Enontekiön kunnan perusopetuksen uusi tuntijako 
3 Enontekiön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman muutoskappaleet 
4 Määräys OPH-1082-2019 
5 Valtioneuvoston asetus 793/2018 
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153 § Oikaisuvaatimus 5.11.2019 § 128 (Pigga Keskitalo) 
 

Päätös: Päätösesityksen mukaan. 
 
Päätösesitys (hallinnollinen rehtori):  
Elinvoimalautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös josta oikai-
suvaatimus on jätetty, koskee asian valmistelua. 
 
Käsittely: Pigga Keskitalo jääväsi itsensä.  
 
Selostus: Pigga Keskitalo on jättänyt 12.11.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien elin-
voimalautakunnan kokouksen 5.11.2019 pykälää 128. 
 
Pöytäkirjan oikaisuvaatimusohjeissa todetaan seuraavaa: 
Kuntalaki 136 § Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus: Päätöksestä, joka koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
 
Pykälän 128 päätös koskee asian valmistelua, johon ei saa hakea muutosta, ja oikaisuvaati-
mus tulee jättää tutkimatta. 
 
Liite  
6 Pigga Keskitalon oikaisuvaatimus 
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154 § Oikaisuvaatimus 5.11.2019 § 128 (Hellin Pietikäinen) 
 

Päätös: Päätösesityksen mukaan. 
 
Päätösesitys (hallinnollinen rehtori):  
Elinvoimalautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös josta oikai-
suvaatimus on jätetty, koskee asian valmistelua. 
 
Selostus: Hellin Pietikäinen on jättänyt 13.11.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien elin-
voimalautakunnan kokouksen 5.11.2019 pykälää 128. 
 
Pöytäkirjan oikaisuvaatimusohjeissa todetaan seuraavaa: 
Kuntalaki 136 § Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus: Päätöksestä, joka koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
 
Pykälän 128 päätös koskee asian valmistelua, johon ei saa hakea muutosta, ja oikaisuvaati-
mus tulee jättää tutkimatta. 
 
Liite  
7 Hellin Pietikäisen oikaisuvaatimus 
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155 § Oikaisuvaatimus 5.11.2019 § 128 (Pentti K. Keskitalo) 
 

Päätös: Päätösesityksen mukaan. 
 
Päätösesitys (puheenjohtaja): 
Elinvoimalautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös josta oikai-
suvaatimus on jätetty, koskee asian valmistelua. 
 
Käsittely: Pentti K. Keskitalo ja Riitta Peltovuoma jääväsivät itsensä. 
 
Selostus: Pentti K. Keskitalo on jättänyt 13.11.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien 
elinvoimalautakunnan kokouksen 5.11.2019 pykälää 128. 
 
Pöytäkirjan oikaisuvaatimusohjeissa todetaan seuraavaa: 
Kuntalaki 136 § Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus: Päätöksestä, joka koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
 
Pykälän 128 päätös koskee asian valmistelua, johon ei saa hakea muutosta, ja oikaisuvaati-
mus tulee jättää tutkimatta. 
 
Liite  
8 Pentti K. Keskitalon oikaisuvaatimus 
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156 § Vuokrantarkistus Puistomäentie 
 

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan. 
 
Muutettu päätösesitys: Vuokrankorotuspäätös tehdään vasta sitten, kun asia on käsitelty As 
Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6- taloyhtiön hallituksessa. 
 
Päätösesitys (tekninen johtaja):  
Elinvoimalautakunta päättää kunnan omistaman As Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 olevan 
asunnon uudeksi kuukausivuokraksi 8,62€/m²/kk. Vuokrankorotus perustuu taloyhtiössä teh-
täviin peruskorjauksiin ja niiden rahoitukseen. Uusi vuokrahinta astuu voimaan 1.3.2020 al-
kaen. 
 
Käsittely: Taru Mäkitalo esitti, että vuokrankorotuspäätös tehdään vasta sitten, kun asia on 
käsitelty As Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6- taloyhtiön hallituksessa.  Juha-Pekka Mänty-
vaara kannatti esitystä.  
 
Selostus: 
Enontekiön kunta omistaa Puistomäentiellä olevasta As Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6- 
taloyhtiöstä yhden asunnon, missä nykyinen vuokra on 7,70€/m²/kk. Taloyhtiössä on tarkoi-
tus uusia ensi vuoden aikana lämmityslinjat pattereineen, ikkunat sekä asentaa asuntoihin 
takaovet. Remontin kustannusarvio on 120 000€ alv 0%, rahoituslaskelman korkona on 2% ja 
lainanhoitoaika 15v. Tämä aiheuttaa vuokrankorotustarpeen 0,75 €/m²/kk:ssa.  Koska vuok-
rankorotus astuu voimaan 1.3.2020, on uusi vuokra 8,62 €/m²/kk. 
 
Liite  
9 Vuokralaskelma Puistomäentie 2020 
 
Tiedoksi 
KOY Enontekiön kunnan asunnot /Mirja Tervo 
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157 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
 

Pigga Keskitalo: Peltovuoman koulun lakkauttaminen ei ole lasten etu ja se on kuntalain 
vastainen. Hetassa olevien Peltovuoman koululaisten odotusaika koulumatkoineen on 
3,5 tuntia ja se on kuntalain hengen vastaista.  
 
Pentti Keskitalo: Kannatti Pigga Keskitalon esille tuomia asioita. 
 
Ulla Kainovaara: Ei kannata Peltovuoman koulun lakkauttamista. Hänen mielestään kun-
nan tulisi tukea myös pieniä kyliä. Häntä myös ihmetytti, miksi Peltovuoman koulu ja per-
hepäiväkoti on remontoitu, jos koulun on ajateltu lakkauttaa. 
  
Santeri Kirkkala: Kunnan kaavatiet on huonosti aurattu tänä syksynä 
 
Pentti Keskitalo toivotti kaikille Hyvää Joulua! 


