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Käsitellyt asiat
§ 28

Kokouksen järjestäytyminen

§ 29

Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

§ 30

Ilmoitusasiat

§ 31

Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

§ 32

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttäminen, Päiväkoti Riekko

§ 33

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen, Päiväkoti Riekko

§ 34

Koulukuljetushakemus/avustus

§ 35

Päätoimisen tuntiopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022 alkaen toistaiseksi /
KIlpisjärven koulu

§ 36

Maanvuokrasopimus kiinteistön 47-401-11-10 määräalasta / Tmi Heikki Mäkinen

§ 37

Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Juha-Pekka Mäntyvaara, puheenjohtaja
Anja-Maija Lundell, 1. varapuheenjohtaja
Daniela Huber
Janne Laakkonen
Sirpa-Liisa Korva
Ville Syväjärvi
Muut saapuvilla olleet
Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sihteeri
Pekka Tjäderhane, Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, esittelijä
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, esittelijä
Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, esittelijä
Poissa

Per-Oula Juuso
Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Juha-Pekka Mäntyvaara
Puheenjohtaja

Sarita Helttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
23.03.2022

23.03.2022

Anja-Maija Lundell

Ville Syväjärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 24.3.2022
alkaen
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§ 28
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.
Sirpa-Liisa Korva esitti Ville Syväjärveä ja Anja-Maija Lundellia pöytäkirjantarkastajiksi.
Ei muita esityksiä. Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ville
Syväjärven ja Anja-Maija Lundellin
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Elinvoimlautakunta päätti, että elinvoimalautakunnan kokouksiin on mahdollisuus
osallistua myös etänä Teams-yhteydellä.
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§ 29
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Hallinnollinen rehtori
Muu päätös:
§ 10 Tutkimuslupa/LUKINO-hanke 2022, 03.03.2022
Ehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 30
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Pöytäkirjan ote-Kunnanvaltuusto - 02.02.2022, klo 17:03
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Hallinnollinen rehtori:
- Saamenkielisen luokanopettajan irtisanoutuminen.

Tekninen johtaja
- Kunnanvaltuusto 2.2.2022 § 9 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen,
Revontulentie; kaavan hyväksyminen
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 31
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2022-8
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 7 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.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 32
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttäminen, Päiväkoti Riekko
ENODno-2022-107
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa on täytettävänä saamenkielisen
lastenhoitajan toimi 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan vakituiseen
työsuhteeseen. Sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko. Täyttölupa toimeen on saatu
henkilöstöjohtajalta 10.3.2022 sähköpostilla.
Päiväkoti Riekon Miessi-ryhmässä aloittaa toimintakaudella 2022-2023
varhaiskasvatuksessa tämän hetkisen tiedon mukaan 6 lasta. Laskennallinen määrä
on 7 lasta. Henkilöstön määrästä- ja rakenteesta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540
/2018, 7 luku) ja -asetuksessa (1586/2019, 1§).
Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen
äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n
1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §8)
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen saamenkielisen
lastenhoitajan toimen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 31.5.2022 klo 16.00.
Työsuhde alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.
Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä
vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen
päällikön organisoimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävien hoitamisen
määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään
valitaan henkilö.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (05VKA054)
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Elinvoimalautakunta nimesi haastatteluryhmään puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, Sirpa-Liisa Korvan, Per-Oula Juuson, henkilöstöjohtajan ja
varhaiskasvatuksen päällikön.
Mikäli hakijoista kukaan ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja,
elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen päällikön organisoimaan
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön
käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.
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§ 33
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen, Päiväkoti Riekko
ENODno-2022-106
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa Päiväkoti Riekossa on tarve täyttää
saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan (lastentarhanopettajan) toimi 1.8.2022
alkaen tai sopimuksen mukaan vakituiseen työsuhteeseen. Täyttölupa toimeen on
saatu henkilöstöjohtajalta 10.3.2022 sähköpostilla.
Päiväkoti Riekon Miessi-ryhmässä aloittaa toimintakaudella 2022-2023
varhaiskasvatuksessa tämän hetkisen tiedon mukaan 6 lasta. Laskennallinen määrä
on 7 lasta. Henkilöstön määrästä- ja rakenteesta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540
/2018, 7 luku) ja -asetuksessa (1586/2019, 1§)
Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen
äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n
1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 8§).
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta päättää julistaa saamenkielisen varhaiskasvatuksen opettajan
(lastentarhanopettajan) toimen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 31.5.2022 klo
16.00. Työsuhde alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.
Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä
vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen
päällikön organisoimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävien hoitamisen
määräaikaisen henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään
valitaan henkilö.
Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan (45000044)
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Elinvoimalautakunta nimesi haastatteluryhmään puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, Sirpa-Liisa Korvan, Per-Oula Juuson, henkilöstöjohtajan ja
varhaiskasvatuksen päällikön.
Mikäli hakijoista kukaan ei täytä vaadittuja kelpoisuusehtoja,
elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen päällikön organisoimaan
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen henkilöstön
käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan henkilö.
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Elinvoimalautakunta, § 4,18.01.2022
Kunnanhallitus, § 57,01.03.2022
Elinvoimalautakunta, § 34, 22.03.2022
§ 34
Koulukuljetushakemus/avustus
ENODno-2021-481
Elinvoimalautakunta, 18.01.2022, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön opetustoimelle on saapunut huoltajien tekemä koulukuljetusanomus
8.12.2021. Hakemuksessa huoltajat - pyytävät Enontekiön kuntaa järjestämään
esiopetuksen oppilaalle kuljetuksen tai osallistumaan kuljetuskustannuksiin välille
Ylikyrö- Raattaman koulu -Ylikyrö. Hakemuksen mukaan matkaa on noin 4,9 km.
Enontekiön koulukuljetuksissa noudatetaan Google Maps sovellusta välimatkojen
mittaamisessa (koulukuljetusohje). Tämän mukaisesti kokonaismatka on 4,6 km ja
päätien risteyksestä 4,4 km. Tällöin esikouluoppilaan koulumatka matka on alle 5 km,
joten sen perusteella koulukuljetusvelvollisuutta kunnalla ei ole.
Lisäksi perusopetuslain mukaisesti huoltajalla on oikeus valita muu koulu, kuin minkä
oppilaan asuinkunta osoittaa lähikouluksi. Tällöin kuitenkin huoltajat vastaavat itse
koulukuljetuksesta. Jos valittu koulu sijaitsee toisen kunnan alueella, koulutuksen
järjestävä kunta voi halutessaan järjestää kuljetuksen.
Luku 2 § 6
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle
1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1
ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla
kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan
opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 1 §:n 2
momentissa tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen
järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä
opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)
Luku 7 §32 Koulumatkat
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai
opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa,
että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista
kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa
järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa
tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja
vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista
varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542).
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Elinvoimalautakunta on tehnyt kokouksessaan 13.12.2021 § 115 päätöksen, ettei
koulukuljetusta esaikoulun oppilaalle järjestetä välille Ylikyrö-Raattama-Ylikyrö.
Lukuvuonna 2021-2022 on 188 koulupäivää. Matkaa kertyy näiltä päiviltä 2 x 4,4 km x
188 yhteensä 1654,40 km.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Enontekiön elinvoimalautakunta maksaa huoltajille kuljetustukea 2000 € lukuvuodelta
2021-2022.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti, että kuljetustukea maksetaan kilometrikorvauksen
mukaisesti syyslukukaudelta 2021 0,44 €/km ja kevätlukukaudelta 2022 0,46 €/km.
Kuljetustukea maksetaan yhteensä 685,30 euroa.

Kunnanhallitus, 01.03.2022, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma, Matti Ikonen
riitta.peltovuoma@enontekio.fi, matti.ikonen@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori, Henkilöstöjohtaja
Selostus
Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan elinvoimalautakunnan kokouksen
18.1.2022 § 4 Koulukuljetushakemus/avustuspäätökseen.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 14.12.2021 § 99, Vuoden 2022
talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman hyväksyminen, että
opetustoimen kohtaan lisätään 15 000 euroa koulukuljetukseen Yli-Kyröstä
Raattamaan vuodelle 2022.
Päätöksen perusteella varattu määräraha 15 000 euroa (käyttötalous) on tarkoitettu
koulukuljetuksen järjestämiseen. Elinvoimalautakunta on päättänyt käyttää
myönnettyä määrärahaa yksilöperusteisesti kohdentaen sen henkilökohtaiseen
kuljetustukeen koulukuljetuksen sijasta.
Ehdotus
Esittelijä: Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen sekä palauttaa asian
uudelleeen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi valtuuston päätöksen 14.12.2021
§ 99 mukaisesti koulukuljetuksena.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Päätös
Kunnanhallituksen kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja tästä pykälästä
eteenpäin.
Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi,
että esittelijän esitys tulee kunnanhallituksen päätökseksi.
Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen sekä palauttaa asian
uudelleen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi valtuuston päätöksen 14.12.2021 §
99 mukaisesti koulukuljetuksena.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti kokoustaukoa, joka hyväksyttiin.

Elinvoimalautakunta, 22.03.2022, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Kunnanhallitus on käyttänyt otto-oikeutta elinvoimalautakunnan §4 18.01.2022
tekemään päätökseen koulukuljetuskorvauksen maksamisesta ja palauttanut asian
uudelleen elinvoimalautakunnan käsittelyyn kunnanhallituksen kokouksessa 1.3.2022
§ 57:
Kunnanhallitus päättää kumota elinvoimalautakunnan päätöksen sekä palauttaa asian
uudelleen elinvoimalautakunnalle valmisteltavaksi valtuuston päätöksen 14.12.2021 §
99 mukaisesti koulukuljetuksena.

Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin kilpailuttamaan
koulukuljetuksen välille Ylikyrö-Raattama-Ylikyrö ns. pienhankintana.
Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin päättämään eo. kuljetuksen
kuljetusyrittäjän kilpailutuksen perusteella ja tuomaan asian tiedoksi
elinvoimalautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
hakijat, kunnanhallitus
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Elinvoimalautakunta, § 20,22.02.2022
Elinvoimalautakunta, § 35, 22.03.2022
§ 35
Päätoimisen tuntiopettajan toimen täyttäminen 1.8.2022 alkaen toistaiseksi / KIlpisjärven
koulu
ENODno-2022-62
Elinvoimalautakunta, 22.02.2022, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön opetustoimessa avautuu Kilpisjärven koulun perusopetuksen päätoimisen
tuntiopettajan virkaperusteinen toimi 1.8.2022 toistaiseksi voimassa olevana.
Elinvoimalautakunta Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaisesti päättää
toistaiseksi voimassa olevien virkojen täytöstä. Hakuajan jälkeen tarvitaan
haastatteluryhmä, jonka elinvoimalautakunta nimeää. Haastatteluryhmä tekee
esityksen viran täytöstä elinvoimalautakunnalle. Elinvoimalautakunta päättää sitten
uuden viranhaltijan. Toistaiseksi olevissa viroissa on puolen vuoden koeaika.

Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta valtuuttaa hallinnollisen rehtorin laittamaan toimen hakuun.
Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Elinvoimalautakunta nimeää henkilöstöjohtajan, hallinnollisen rehtorin,
elinvoimalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan haastatteluryhmään.

Elinvoimalautakunta, 22.03.2022, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Enontekiön opetustoimessa on ollut avoinna päätoimisen tuntiopettajan toimi
1.8.2022 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Kilpisjärven koulu.Toimi on ollut auki
Kuntarekryssä, Enontekiön kunnan sivuilla, TE-keskuksen sivuilla sekä Duunitorilla
siten, että haku päättyy 15.3.2022. Elinvoimalautakunnan hyväksymä
haastatteluryhmä haastattelee hakijoista vähintään kolme pätevää hakijaa.
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Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta valitsee Kilpisjärven päätoimiseen tuntiopettajan toimeen
1.8.2022 alkaen luokanopettaja --. Kieltäytymisen varalle luokanopettaja -- ja 2.
varasijalle luokanopettaja --
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Daniela Huber teki esityksen, että elinvoimalautakunta valitsee
Kilpisjärven päätoimiseen tuntiopettajan toimeen 1.8.2022 alkaen luokanopettaja
Erika Perälän. Janne Laakkonen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, niin
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä
äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Daniela Huberin esitystä äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Anja-Maija Lundell: JAA
Daniela Huber: EI
Janne Laakkonen: EI
Sirpa-Liisa Korva: JAA
Ville Syväjärvi: EI
Juha-Pekka Mäntyvaara: EI
JAA ääniä annettiin 2 (kaksi) kappaletta. EI ääniä annettiin 4 (neljä) kappaletta.
Todettiin, että Daniela Hubertin esitys tuli elinvoimalautakunnan kannaksi.

Puheenjohtaja Juha-Pekka Mäntyvaara esitti, että 1. varalle valitaan Anni Lehikoinen ja
2. varasijalle Esa Keränen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Elinvoimalautakunta valitsee Kilpisjärven päätoimiseen tuntiopettajan toimeen
1.8.2022 alkaen luokanopettaja Erika Perälän. Esa Keräsen
Elinvoimalautakunta valitsee 1. varalle Anni Lehikoisen ja 2. varasijalle Esa Keräsen.
Tiedoksi
hakijat, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri
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§ 36
Maanvuokrasopimus kiinteistön 47-401-11-10 määräalasta / Tmi Heikki Mäkinen
ENODno-2022-75
Valmistelija / lisätiedot:
Kai Takkunen
kai.takkunen@enontekio.fi
Maankäyttöinsinööri
Tmi Heikki Mäkinen haluaa vuokrata 5000m2:n määräalan Enontekiön kunnan
omistamasta kiinteistöstä 47-401-11-10. Määräala sijaitsee yrittäjän asuinpaikan
vieressä osoitteessa Ruijantie 41 ja on osin vanhaa soramonttua. Yrittäjän mukaan
lisämaalle on tarvetta, kun yrityksen käytössä oleva piha-alue on käynyt pieneksi.
Vuokrattavaa aluetta on tarkoitus käyttää koneiden säilytykseen sekä polttopuun
varastoimiseen ja jalostamiseen myyntiä varten. Alueella on voimassa Hetan
ympäristön ranta-alueiden osayleiskaava ja aluetta koskee kaavamerkintä MY (maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Vuokrattavalla alueella
ei ole rakennusoikeutta.
Maankäyttöinsinööri on valmistellut maanvuokrasopimusluonnoksen, jossa
vuotuinen vuokra on 150,00 euroa. Vuokra perustuu Enontekiön kunnan vastaavaan
käyttötarkoitukseen aikaisemmin vuokraamien alueiden hintatasoon. Vuokra-aika on
10 vuotta ja vuokraa tarkistetaan vastaamaan virallisen elinkustannusindeksin
pisteluvun muutosta vuosittain.
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.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
kunnanhallitus, vuokralainen, maankäyttöinsinööri
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§ 37
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Päätös
Daniela Ranta: Purkukuntoiset rakennukset ja niiden vaarallisuudet.
Juha-Pekka Mäntyvaara: Lämpölaitoksen hoitaja

17 (20)

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
22.03.2022

4/2022

18 (20)

Muutoksenhakukielto
§28, §29, §30, §31, §32, §33, §37
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
§34, §35, §36
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.

