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§ 25
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.
Oula-Matti Palojärvi esitti Sirpa-Liisa Korvaa ja Daniela Huberia
pöytäkirjantarkastajiksi. Ei muita esityksiä. Elinvoimalautakunta valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korvan ja Daniela Huberin.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
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§ 26
Karesuvannon väistötilojen toimittajan valinta
ENODno-2022-88
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Tarjousten avausptk. Karesuvannon väistötilat

Oheismateriaali
1 Hilma - Ilmoitus
2 00 Asiakirjaluettelo väistötilat Karesuvannon koulu-päiväkoti
3 01 Tarjouspyyntö Väistötilat Karesuvannon koulu-päiväkoti
4 02 Tarjouslomake väistötilat
5 03 Turvallisuusasiakirja väistötilat Karesuvannon koulu-päiväkoti
6 03_1 Turvallisuusasiakirja_liite_1_Havat-lomake
7 04 KARESUVANNON KOULUN KEITTIÖN KALUSTOLUETTELO
8 05 Sijaintikartta 2.
Enontekiön kunnanvaltuusto varasi investointiohjelmaan §99 14.12.2021
Karesuvannon väistötilojen investointiin 1 350 000€ sekä lisäksi valtuusto hyväksyi
ehdollisena 350 000€ Karesuvannon koulun väistötilojen ostoa varten. Mikäli
ostaminen onnistuu, niin opetustoimen käyttötalousosaa korjataan vastaavalla tavalla.
Karesuvannon koulun ja ryhmäperhepäiväkodin väistötilojen
tarjouspyyntöasiakirjojen 29.1.2022 sisältö on laadittu toimialavastaavien (viran-
toimenhaltijoiden) toimesta sekä toimitettu elinvoimalautakunnan kaikille jäsenille
31.1.2022 sähköpostitse tiedoksi ja kommentoitavaksi. Tarjouspyyntö on julkaistu
HILMASSA 7.2.2022 nro. 2022-091684, tarjousten jättöaika oli 22.2.2022 klo. 14.00
mennessä. Määrä-aikaan mennessä saapui 3 tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja
liitteenä.
Jätetyistä tarjouksista 2 ei täyttänyt kelpoisuusehtoja, kelpoisuusehdot täyttäneen
tarjoajan kanssa on pidetty selonottoneuvottelu 2.3.2022.
Tarjouspyyntöasiakirjat ja jätetyt tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta valitsee halvimman kelpoisuusehdot täyttävän tarjouksen
jättäneen Heikius Hus-Talo Oy Ab:n, Y-1864063-9 , tarjoushintaan 1 172 000€
Karesuvannon koulun ja ryhmäperhepäiväkodin väistötilojen toimittajaksi.
Sekä valtuuttaa teknisen johtajan päättämään mahdollisista lisä- ja muutostöistä sekä
tarpeellisista kalustohankinnoista väistötilojen käyttöön saamiseksi varatun
määrärahan puitteissa.
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§ 27
ENF 2022 Päälystysurakka, tarjouspyyntöasiakirjat
ENODno-2022-91
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Enontekiön kunnanvaltuusto § 99 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024
taloussuunnitelman hyväksyminen.pdf
2 00_ENF_2022_PÄÄLU_Tarjouspyyntökirje
3 01_ENF_2022_PÄÄLU_Työselostus_laatuvaatimukset
4 04_ENF_2022_PÄÄLU_Tarjouslomake
5 05_ENF_2022_PÄÄLU_Määrä_ja_yksikköhintaluettelo
Enontekiön kunta on ostanut Enontekiön lentoaseman alueineen, laitteistoineen,
järjestelmineen ja kiinteistöineen Finavia Oy:ltä kesällä 2021.
Kohteen projektinjohtopalvelusta (rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävistä)
vastaa TTC-infrapalvelut Oy. Vuoden 2022 talousarviossaan kunta on varannut
investointiohjelmaan Enontekiön lentoaseman korjaustyö: 3 700 000€, vuoden 2021
aikana valmistui kentän kunnostusinvestointiin liittyvät suunnitelmat ja
rakennuttamiseen liittyvät asiakirjat.
Oheismateriaalina tarjouspyyntöasiakirjat kentän päälystysurakasta:
- ENF 2022 PÄÄLU
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy em. tarjouspyyntöasiakirjat ehdollisena, että
avustuspäätös on myönteinen.
Elinvoimalautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään niihin tarvittaessa
teknisluontoisia muutoksia.
Elinvoimalautakunta tekee erilliset hankintapäätökset tarjouskilpailutuksen jälkeen.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Juha-Pekka Mäntyvaara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta. Anja-Maija Lundell toimi
puheenjohtajana loppukokouksen ajan.
TTC Infra Oy:n Tapio Veijola oli paikalla esitettelemässä ENF2022 investoinnin
hankinta- ja aikataulutilannetta klo.14.20-14.52.
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Muutoksenhakukielto
§25, §27
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
§26
Oikaisuvaatimusohje
Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa
tiedon myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
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Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Enontekiön kunta/ Elinvoimalautakunta
Ounastie 165
99400 Enontekiö
kirjaamo@enontekio.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteena käyte- tään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen
tiedon myöhemmin.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
virka- ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
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valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Pöytäkirja
15.03.2022

3/2022

12 (12)

