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§ 38
Kokouksen järjestäytyminen
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 päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.
fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,
tulee myös näiden allekirjoittaa 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.
Ehdotus
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Anja-Maija Lundell esitti pöytäkirjantarkastajaksi Per-Oula Juusoa ja Sirpa-Liisa Korvaa.
Ei muita esityksiä. Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Per-Oula
Juuson ja Sirpa-Liisa Korvan.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
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§ 39
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Hallinnollinen rehtori
Hankinta:
§ 17 Koulukuljetuksen hankinta Ylikyrö-Raattama kevät 2022, 08.04.2022
Henkilöstö :
§ 12 Luokanopettajan viransijaisuus Hetan yhtenäinen peruskoulu, 25.03.2022
§ 13 Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden täyttäminen, 25.03.2022
§ 15 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen 11.8.2022-3.6.2023 Karesuvannon
koulu, 04.04.2022
§ 16 Päätoimisen saamenkielisen tuntiopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022-
31.7.2023 Hetan peruskoulu, 04.04.2022
Muu päätös:
§ 14 NUTS-tapahtuma/piha-alueiden käyttölupa, 29.03.2022
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Hankinta:
§ 3 Päiväkoti Riekon siivouspalvelun hankinta, 24.03.2022
Ehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 40
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, kehotus ympäristöluvan hakemiseen
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tekninen johtaja
- 11.3 Arktisen Lapin ympäristönsuojelu: Kehotus ympäristöluvan hakemiseen
Kilpisjärven lentopaikalle 13.6.2022 mennessä.
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 41
Oikaisuvaatimus, Päätoimisen tuntiopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022 alkaen
toistaiseksi / KIlpisjärven koulu
ENODno-2022-62
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön elinvoimalautakunnalle osoitettu Esa Keräsen laatima oikaisuvaatimus
saapui sähköpostilla 28.3.2022. Oikaisuvaatimus koskee elinvoimalautakunnan
päätöstä 22.3.2022 §35 Päätoimisen tuntiopettajan toimen täyttämistä 1.8.2022
alkaen toistaiseksi Kilpisjärven kouluun. Oikaisuvaatimus oheismateriaalina.
Hallintolaki 49 g §:n ”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen"
Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa
hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:
n 2 momenttia. Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa
yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten
kuin 50–53 §:ssä säädetään.”
Oheismateriaalissa olevan oikaisuvaatimuksen vaatimukset:
"Esitän, että elinvoimalautakunta hyväksyy oikaisuvaatimukseni edellä esittämiini
perusteluihin viitaten ja valitsee minut päätoimiseen tuntiopettajan toimeen 1.8.2022
alkaen toistaiseksi Kilpisjärven koululle."
Vastaus:
Haastatteluun eivät osallistuneet lautakunnan nimeämät elinvoimalautakunnan
puheenjohtaja ja henkilöstöjohtaja, koska he olivat estyneet saapumasta.
Valintaprosessi täytti lainsäädännön ja hyvän hallinnon määritelmät, koska
valintaprosessin teki toimivaltainen elin, jonka valinta pohjautui hakijoiden
hakemusten ja haastattelun pohjalta tehtyyn ansiovertailuun,
Elinvoimalautakunta on päätoimisen tuntiopettajan valintapäätöstä tehdessään
perehtynyt riittävällä tavalla hakijoiden koulutukseen, työkokemukseen ja
haastatteluryhmän esitykseen. Valinnassa on toteutunut lainsäädäntö, hyvä
hallintokäytäntö, oikeudenmukaisuus ja lautakunnan objektiivisuus.
Päätöksessä on toteutunut sekä laillisuus- että tarkoituksellisuusperiaate.

Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
19.04.2022

5/2022

8 (26)

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen selostusosassa olevin perustein.
Oikaisuvaatimuksen tekijälle lähetetään ansiovertailu haastatelluista tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijä, henkilöstöjohtaja
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§ 42
Oikaisuvaatimus, Päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuuden täyttäminen 11.8.2022 -
4.6.2023 / Kilpisjärven koulu
ENODno-2022-63
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön elinvoimalautakunnalle on saapunut 4.4.2022 Hanne Ryynäsen
oikaisuvaatimus koskien hallinnollisen rehtorin viranhaltijapäätöstä ENODno-2022-63
Kilpisjärven päätoimisen tuntiopettajan toimen sijaisen valinnasta.
Hallintolaki 49 g §:n ”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen"
Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa
hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:
n 2 momenttia. Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa
yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten
kuin 50–53 §:ssä säädetään.”
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan viranhaltijapäätöksen kumoamista, koska se ei ole
tarkoituksenmukainen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että
oikaisuvaatimuksen tekijä valitaan ansioituneemapana hakijana ko. toimeen.
Vastaukset:
Valinta on tarkoituksenmukainen, koska valitulla on aineenopettajan ja
luokanopettajan pätevyys eli hän on pätevä tähän sijaisuuteen. Lisäksi hänellä on
työkokemusta opettajana toimimisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös
aineenopettajapätevyyden omaava, mutta hänellä ei ole luokanopettajan pätevyyttä.
Oikaisuvaatimuksen tekijällä on myös työkokemusta opettajana toimimisesta.
Pätevyyden ja työkokemuksen perusteella molemmat voidaan valita kyseiseen
sijaisuuteen.
Valitulla henkilöllä on aineenopettajna pätevyys terveystiedosta ja oikaisuvaatimuksen
tekijällä englannin kielestä ja espanjan kielestä. Terveystieto on yksi opetettavista
aineista. Haastattelun aikana hakijoilta kysyttiin kykyä opettaa monia eri
matemaattisia ja muita mahdollisia aineita.
Oikaisuvaatimuksen tekijä ei pätevyyden perusteella ole ansioituneempi kyseiseen
tomeen. Eikä päätös ole lainvastainen, valitulla ja oikaisuvaatimuksen tekijälä on
perustuslain mukainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto kyseiseen sijaisuuteen.
Molempiin kohtiin perusteluna; sijaisuuteen valittin henkilö, joka on pätevin ja sopivin
hakemusten ja haastattelujen perusteella, kuten tehtiin myös aikaisemmassa
valinnassa, johon oikaisuvaaatimuksessa viitataan, ENODno-2020-66. Täten
yhdenvertaisuus päätöksissä toteutuu.
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Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen selostusosassa esitetyin perusteluin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
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§ 43
Oikaisuvaatimus, Päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuuden täyttäminen 11.8.2022 -
4.6.2023 / Kilpisjärven koulu
ENODno-2022-63
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön elinvoimalautakunnalle on saapunut 5.4.2022 Johanna Rauhala-Siivosen,
Auli Lehkosen ja Kai Lehkosen oikaisuvaatimus koskien hallinnollisen
rehtorin viranhaltijapäätöstä ENODno-2022-63 Kilpisjärven päätoimisen
tuntiopettajan toimen sijaisen valinnasta.
Hallintolaki 49 g §:n ”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen"
Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa
hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:
n 2 momenttia. Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa
yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten
kuin 50–53 §:ssä säädetään.”
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan viranhaltijapäätöksen
kumoamista tarkoituksenmukaisuusperiaatteen nojalla. Oikaisuvaatimuksen tekijät
pitävät 1. varasijalla olevaa Hanne Ryynästä sopivampana sijaisuuteen
oikaisuvaatimuksessa esitetyin perusteluin. Oikaisuvaatimus pykälän
oheismateriaalina.
Vastaukset:
Valinta on tarkoituksenmukainen, koska valitulla on aineenopettajan ja
luokanopettajan pätevyys eli hän on pätevä tähän sijaisuuteen. Lisäksi hänellä on
työkokemusta opettajana toimimisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös
aineenopettajapätevyyden omaava, mutta hänellä ei ole luokanopettajan pätevyyttä.
Oikaisuvaatimuksen tekijällä on myös työkokemusta opettajana toimimisesta.
Pätevyyden ja työkokemuksen perusteella molemmat voidaan valita kyseiseen
sijaisuuteen.
Valitulla henkilöllä on aineenopettajna pätevyys terveystiedosta ja oikaisuvaatimuksen
tekijällä englannin kielestä ja espanjan kielestä. Terveystieto on yksi opetettavista
aineista. Haastattelun aikana hakijoilta kysyttiin kykyä opettaa monia eri
matemaattisia ja muita mahdollisia aineita.
Oikaisuvaatimuksen tekijä ei pätevyyden perusteella ole ansioituneempi kyseiseen
tomeen. Eikä päätös ole lainvastainen, valitulla ja oikaisuvaatimuksen tekijälä on
perustuslain mukainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto kyseiseen sijaisuuteen.
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Sijaisuuteen valittin henkilö, joka on pätevin ja sopivin hakemusten ja haastattelujen
perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen selostusosassa esitetyin perusteluin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijät
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§ 44
Talousarvio 2022 käyttötaloussuunnitelma elinvoimalautakunta
ENODno-2021-229
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä, Sarita Helttunen, Riitta Peltovuoma
kimmo.lamsa@enontekio.fi, sarita.helttunen@enontekio.fi, riitta.
peltovuoma@enontekio.fi
Tekninen johtaja, Varhaiskasvatuksen päällikkö, Hallinnollinen rehtori
Oheismateriaali
1 Infrastruktuuri käyttötaloussuunnitelma 2022
2 Infran käyttötaloubudjetin vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 2022
3 Investoinnit 2022
4 Varhaiskasvatuksen käyttötaloussuunnitelma 2022
5 Varhaiskasvatuksen toimialan vuoden 2022 käyttötalousbudjetin
vastuuviranhaltijoiden nimeäminen
6 Opetustoimialan vuoden 2022 käyttötalousbudjetin vastuuviranhaltijoiden
nimeäminen
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2022 § 99 vuosien 2022-2024
talousarvion ja -suunnitelman. Enontekiön kunnan talousarvion täytääntöönpano-
ohjeiden 2022 mukaisesti elinvoimalautakunta hyväksyy alaistensa toimialojen
käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä lautakunta jakaa
tehtäväalueet tulosyksiköihin (kustannuspaikat) ja nimeää niille vastuuviranhaltijat
varahenkilöineen hallintosäänön mukaisesti. Käyttö- ja investointisuunnitelman tulee
vastata valtuuston hyväksymää talousarviota.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä Tekninen johtaja, Sarita Helttunen Varhaiskasvatuksen
päällikkö, Riitta Peltovuoma Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn raamin
mukaisen vuoden 2022 käyttösuunnitelman sekä investoinnit
vastuuviranhaltijoineen opetustoimelle, varhaiskasvatukseen ja
infrastuktuuritoimialalle oheismateriaalin mukaisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
tarkastuslautakunta, kirjanpito, koulun johtajat, apulaisjohtaja, tekninen johtaja,
rakennustarkastaja, kehitysjohtaja
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§ 45
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 5 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista
kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.
Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta
ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 46
Enontekiön lentoaseman peruskorjaus: ENF 2022-2023
ENODno-2022-138
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Enontekiön kunta on ostanut Enontekiön lentoaseman alueineen, laitteistoineen,
järjestelmineen ja kiinteistöineen Finavia Oy:ltä kesällä 2021. Kohteelle on ollut
varattuna vuodesta 2020 Työ- ja elinkeinoministeriössä 5,0 milj. € avustusmääräraha,
minkä Lapin Liitto myöntää avustushakemuksen mukaisesti Enontekiön kunnalle ja
maksatus tapahtuu kuluja vastaan. Yleisten em. avustusehtojen mukaisesti,
avustettavan kohteen tulee olla 10 vuotta esitetyssä käyttötarkoituksessa sekä
julkisyhteisön omistuksessa. Em. tapauksessa tämä tarkoittaa ENF Infra Oy:tä ja sen
omistamaa kiinteistöä (maa-aluetta) sekä alueella olevien rakenteiden ja rakennuksien
pitämistä Enontekiön kunnan omistuksessa.
Vuonna 2020 aiheutui lentokentän rakennuttamis- ja remix-käsittelystä kuluja 901 197
€, joka on maksettu Enontekiön kunnalle 4.5.2021.
Kohteen projektinjohtopalveluista (rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävistä)
on vastannut TTC-infrapalvelut Oy, vuodesta 2021 alkaen.
Vuoden 2021 aikana valmistui kentän kunnostusinvestointiin liittyvät suunnitelmat ja
rakennuttamiseen liittyvät asiakirjat. Edellä mainituista kertyi kustannuksia 389 729€,
pääosin projektinjohtopalveluista suunnitelmineen. Vuodelle 2022 on kertynyt kuluja
33 555€ (29.3.2022 mennessä). Syntyneitä kuluja on yht. 423 284€ mitkä vähentävät
käytössä olevan 4,099 milj.€ avustusmäärärahan 3,675 milj.€:oon.
Vuoden 2022 talousarviossaan kunta on varannut investointiohjelmaan Enontekiön
lentoaseman korjaustyö: 3,700 milj.€, millä olisi tullut kattaa loput tehtyjen
suunnitelmien mukaiset työt lentokentän aidan sisäpuolelle (ns. puhtaalle puolelle).
Elinvoimalautakunta on hyväksynyt ehdollisena, että avustuspäätös on myönteinen,
kohteen seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:
1. 18.2022 § 8
ENF 2022 Materiaalihankintojen tarjouspyyntöasiakirjat
- Betonimateriaalit
- Kenttävalaisimet ja laitteet
- Muovimateriaalit
- Sähkömateriaalit A
- Sähkömateriaalit B
2.15.3.2022 § 27
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- ENF 2022 Päälystysurakka
Tarjouspyyntöasiakirjoja ei ole vielä voitu julkaistu koska myönteistä 4,099milj. €
rahoituspäätöstä ei ole vielä (29.3.2022) Enontekiön kunnalla.
Hyväksymättömiä tarjouspyyntöasiakirjoja on vielä:
RESA, materiaalit ja työt, urakka
Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka
SKT-työt, urakka
Tästä johtuen alkuperäisen aikataulun mukaista julkista ja avointa kilpailutus- ja
hankintamenettelyä ei ehditä kokonaisuudessaan suorittamaan eikä itse urakoiden
toteutusta ja loppuun viemistä vuoden 2022 aikana.
Aikataulun muuttumisen (2022- päätoteutus 2023), itse lentokenttäaluetta laajemman
suunnittelualueen ja- kohteiden (paikoitusalue, matkustajaterminaalin ja
kunnossapidon alueet rakenteineen) sekä geopoliittisen maailmantilanteen hintojen
jatkuvan nousun vuoksi, alkuperäisestä avustusmäärärahasta käytettävissä oleva 3,675
milj. € ei tule riittämään suunniteltujen töiden ja hankintojen teettämiseen, joiden
kustannusarvio on laadittu mukailemaan jäljellä olevaa avustusmäärärahaa 4,098milj.
€.
Oheismateriaalina olevassa muistiossa 4.4.2022 on kustannustason nousuksi arvioitu
15% ja investoinniksi 4,480milj.€. Lisäksi molemmille toteutusvuosille pienille
hankinnoille/töille/lisämuutostyövarauksille tulee varata 100 000€/v, jolloin
investoinnin kustannusarvioksi muodostuu 4,680 milj.€.
Edellä mainituin perustein puuttuva rahoitusosuus on 1,005 milj.€, minkä osuus tulee
rahoittaa avustusmäärärahan ulkopuolisella rahoituksella.Tulee myös tiedostaa ja
huomioida että 5% kustannustason muutos ko. 4,480milj.€ summassa vastaa 224 000
€:a joko laskevasti tai nousevasti.
Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023
tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja arvioitua toteutusaikataulua.
Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös investointiohjelmassa esittää
investointivaraus jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa.
Investointiohjelma muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti
kunnan hallituksen esityksestä, kunnan valtuusto.
Muutostarve investointiohjelmaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuodelle 2023 on
seuraava:
Vuosi 2022
- RESA, materiaalit ja työt, urakka (kilpailutus ja toteutus 2022, mahdollisesti 2023)
- Kiitoalueet, materiaalit ja työt, urakka (kilpailutus ja toteutus 2022, mahdollisesti
2023)
- Muut pienet hankinnat/työt/muutostyövaraus (kilpailutus ja toteutus 2022)
- PJP-palvelut
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Vuoden 2022 investointi 0,971 milj.€ sekä jo (2021 ja 2022) syntyneet kulut 0,423
milj.€. Yhteensä 1,394milj. € katetaan avustusmäärärahalla (4,098milj.€,
käytettäväksi jää 2,704milj.€).

Vuosi 2023
- Betonimateriaalit (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Kenttävalaisimet ja laitteet (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Muovimateriaalit (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Sähkömateriaalit A (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- Sähkömateriaalit B (kilpailutus 2022, toimitus 2023)
- PÄÄLU, materiaalit ja työ, urakka (ENF 2022 Päälystysurakka) (kilpailutus 2022,
toteutus 2023)
- SKT-työt, urakka (kilpailutus 2022, toteutus 2023)
- Maalaukset, merkinnät, urakka (kilpailutus 2022, toteutus 2023)
- Muut pienet hankinnat/työt/muutostyövaraus (kilpailutus 2022, toteutus 2023)
- PJP- palvelut
Yht.

3,709milj.€

Vuoden 2023 investointi katetaan seuraavasti:
- 2023 jäljellä olevalla avustusmäärärahalla:
- Katettava lisärahoitusosuus:

2,704milj.€
1,005milj.€

Tiedossa oleva ja puuttuva lisärahoitusosuus tulee esittää katettavaksi
investointiohjelmaan ja suunnitelmavuosille tai investointi tulee toteuttaa varatun
määrärahan puitteissa. Mikäli investointi tehdään olemassa olevan
avustusmäärärahan puitteissa, suunnitelmien mukaisista töistä, työteknisesti ja
kustannusarvion mukaisesti, teettämättä jätetään itse kentän päälystysurakka
(asemataso ja rullaustie voidaan toteuttaa).

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, edelleen kannanvaltuustolle
esitettäväksi ja hyväksyttäväksi, vuoden 2022 investointiohjelman sekä
suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:
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1,005milj.€

Lisärahoituksen osuuden lisäämistä ja kattamista, investointiohjelmaan ja
suunnitelmavuodelle tulee ENF Infra Oy:n esittää Enontekiön kunnan hallitukselle ja
edelleen valtuustolle, mikäli yhtiö näkee tarpeelliseksi kaikkien suunnitelmien
/kustannusarvioiden mukaisien töiden teettämisen Enontekiön lentokentällä.
Mikäli vuodelle 2022 osoitettua investointimäärärahaa ei kokonaisuudessaan käytetä
(kaikkia töitä ehditä teettämään), tulee ko. summa huomioida lisänä vuoden 2023
investointiohjelmaa hyväksyttäessä.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Esteellisyys
Juha-Pekka Mäntyvaara, Ville Syväjärvi
Tiedoksi
Kunnan hallitus, ENF Infra Oy
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§ 47
Maanvuokrasopimus, Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikka, 47-402-42-20
ENODno-2022-141
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Metsähallitus haluaa vuokrata noin 7000m2:n määräalan Enontekiön kunnan
omistamasta kiinteistöstä 47-402-42-20. Määräala sijaitsee Kilpisjärven asemakaava-
alueella. Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun
tarkoittamalla tavalla pysäköintialueeksi. Kaavamerkinnän mukaisesti alue on
tarkoitettu luontokeskuksen ja retkeilijöiden pitempiaikaiseen pysäköintiin. Alueelle
voidaan rakentaa erilaisia rakennuksia ja rakennelmia, kuten kioski, opastuspiste,
jätekeräys ja kuivakäymälät, enintään 200 k-m².
Maankäyttöinsinööri on valmistellut maanvuokrasopimusluonnoksen, jossa vuokra-
aika on 20 vuotta ja vuotuinen vuokra 100,00 euroa. Edullinen vuokra perustuu alueen
yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen ja siihen, että vuokralainen on lupautunut
huolehtimaan alueen kunnossapidosta.
Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää maanvuokrasopimuksista, joiden kesto
on yli 5 vuotta (Hallintosääntö 21 § kohta 19).
Ehdotus
Esittelijä: Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina
olevan luonnoksen mukaisena.
Oikeutetaan maankäyttöinsinööri tarvittaessa tekemään esitettyyn sopimukseen
vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen allekirjoittamista.
Kokouskäsittely
Anja-Maija Lundell teki muutetun päätösehdotuksen, jota kannattivat kaikki
elinvoimalautakunnan jäsenet. Muutettu päätösehdotus:
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina
olevan luonnoksen mukaisena lisäyksellä Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan
alueelle jätehuollon ja kuivakäymälän sekä talvikunnossapidon.
Oikeutetaan maankäyttöinsinööri tarvittaessa tekemään esitettyyn sopimukseen
vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen allekirjoittamista.

Päätös
Muutetun päätösehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
maankäyttöinsinööri, vt kunnanjohtaja, tekninen johtaja, vuokralainen
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Kunnallisvalitus
§41, §42, §43
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois- Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:029 5642 841

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
19.04.2022

5/2022

22 (26)

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§38, §39, §40, §44, §45, §46, §48
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§47
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunta,
Elinvoimalautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Enontekiön kunnan kirjaamosta.
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

