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§ 103
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
Helinä Hautamäki esitti pöytäkirjantarkastajiksi Leena Palojärveä ja Tytti Valkeapäätä.
Ei muita esityksiä.
Tulivat valituiksi.
Varhaiskasvatuspäällikkö esitti esityslistaan lisättäväksi pykälää, koskien:
Lastenhoitajan toimen täyttäminen /Päiväkoti Riekko, Miessi. Pykälä hyväksyttiin
esityslistalle.
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§ 104
Ilmoitusasiat
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Kokouskäsittely
Varhaiskasvatuspäällikkö ja hallinnollinen rehtori selvittivät miksi korona-ajan valtion
erityisavustusta ei haettu.
Varhaiskasvatuspäälikkö:
Koronavirus ei aiheuttanut varhaiskasvatuksessa erityisjärjestelyjä varhaiskasvatuksen
toiminnan osalta, koska lapsimäärät ovat pieniä ja henkilöstöä riittävästi hoitamaan
koronaviruksen aiheuttamat erityisjärjestelyt toimintakaudella 2020-2021.
Erityisavustus oli tarkoitettu henkilöstön lisäpalkkaamiseen erityisjärjestelyjä varten.
Varhaiskasvatuksessa lapset/ henkilöstö-suhdeluku on alle varhaiskasvatuslain
asettamien rajojen (7 lasta/1 kasvattaja), niin tästä syystä ei olisi ollut perustetta
lisähenkilöstön palkkaamiselle ja avustuksen saamiselle.
Hallinnollinen rehtori:
Haettava summa pieni, koska riippuu oppilasmäärästä. Avustus käytettävä
henkilöstökuluihin, suurin osa tukipalveluihin, joita ei mahdollista lisätä. Toinen
hankeavustus käytössä jo.
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 105
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Henkilöstö :
§ 13 Varhaiskasvatuksen opettajan määraikainen sijaisuus Päiväkoti Riekossa,
25.09.2020
Ehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 106
Infrastruktuuri toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020
ENODno-2020-129
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Infrastruktuuri osavuosikatsaus 1-7.2020
Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Infrastruktuuritoimialan toteutuma 1-7/2020 oheismateriaalina ja
esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee infrastruktuuritoimialan toteutuman 1-7
/2020 tarkastelun tiedoksi ja esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta

Enontekiön kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
02.10.2020

10/2020

8 (16)

§ 107
Talousarvio 2021/ Infrastruktuuri
ENODno-2020-192
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Infrastruktuuri toimiala BSC-kortti 2021
2 Talousarvio 2021 Infra
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 §28 päättänyt infrastruktuuritoimialana
vuoden 2021 talousarvioraamin 220 000 €. Kunnanhallitus on antanut 22.6.2020 §112
toimialoille talousarvion ja -suunnitelman 2021-2023 laadintaohjeen.
Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet, BSC-kortti, johdettuna
kunnan yleisistä tavoitteista.
Infrastruktuuritoimialan v. 2021 talousarvioesitys ja BSC-korttiesitys
oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
elinvoimalautakunnan alaisen infrastruktuuritoimialan talousarvioesityksen ja BSC-
kortin hyväksymistä oheisten oheismateriaalien mukaisesti vuodelle 2021.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 108
Rinteen talon ja autotallin purku-urakoitsijan valinta
ENODno-2020-126
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Hilma-Ilmoitus 2020-053036
2 Tarjouskäsittely-päätöspöytäkirja 16.9.2020

Oheismateriaali
1 Asiakirjaluettelo_okt_at
2 Kaavakarttaote
3 Turvallisuusasiakirja_okt_at
4 Täydennyskirje 1 Purkutyöt 2020 09 02
5 Urakkaohjelma_okt_at
6 Urakkatarjous_okt_at
7 Tarjouspyyntö_okt_at
8 Kjn asunto pohja JS
9 Kjn varasto at
10 Tutkimusraportti_Enontekiön_kunta_Kunnanjohtajan talo ja autotalli
11 Asemapiirros Kjn asunto
12 Kjn asunto leikkaus JS
13 Kaavakarttaote
14 Täydennyskirje 1 Purkutyöt 2020 09 02
Enontekiön kunta on vuoden 2020 talousarviossaan varannut investointiohjelmaan
Hetan koulun, oppilasasuntolan sekä Rinteen talon ja autotallin purkutöihin 200 000€.
Kohteen purkutöiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviin elinvoimalautakunta valitsi
15.6.2020 §74 Jarjotek Oy:n, jonka tehtäviin kuului kustannusarvion laadinta
purkutöistä. Koko hankkeen kustannusarvio ylitti varatun määrärahan joten kohde
kilpailutettiin Rinteen talon ja autotallin purkutöiden osalta. Urakkatarjouspyyntö on
julkaistu HILMA:ssa 31.8.2020 2020-053036. Tarjousten jättöaika oli 16.9.2020 klo
12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta.
Liitteinä tarjouskäsittely/päätöspöytäkirja 16.9.2020 ja HILMA-ilmoitus 2020-053036.
Muut tarjouspyyntöasiakirjat oheismateriaalina
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta valitsee Rinteen talon ja autotallin purkutöiden urakoitsijaksi
Mäntyvaara Ky:n. Perusteluina tarjouspyynnön mukaisesti, kelpoisuusehdot
täyttävistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
Päätös
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Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
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§ 109
Määräaikaisen saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävä esikoululaisten iltapäivän
varhaiskasvatuksessa
ENODno-2020-214
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa on tarve määräaikaiselle saamenkieliselle
perhepäivähoitajalle ajalle 2.11.2020-28.5.2021. Työaika on 20 tuntia
viikossa. Saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävänä on toimia saamenkielisten
esikoululaisten iltapäivän varhaiskasvatuksen ohjaajana ryhmäperhepäiväkoti
Touhulassa, Karesuvannossa.
Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva
ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 29)
Täyttölupa on saatu henkilöstöjohtajalta 20.09.2020 sähköpostilla.
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 2018/540 §8)
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta päättää julistaa haettavaksi saamenkielisen perhepäivähoitajan
määräaikaisen tehtävän niin, että hakuaika päättyy 16.10.2020 kello 15.00. Työsuhde
on ajalla 2.11.2020-28.5.2021. Työaika on 20 tuntia viikossa.
Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä
vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen
päällikön organisoimaan saamenkielisen perhepäivähoitajan tehtävien hoitamisen
määräaikaisen henkilöstön käytöllä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (05VKA064).
Päätös
Haastatteluryhmään valittiin lautakunnan puheenjohtajisto, varhaiskasvatuspäällikkö
ja henkilöstöjohtaja.
Muuten ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, henkilöstöjohtaja
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§ 110
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Kokouskäsittely
Jenni Peteri kysyi koulun odotustunneista ja 45-minuuttisista oppitunneista.
Tytti Valkeapää kysyi koulun 45-minuuttisista oppitunneista sekä välipaloista.
Taru Mäkitalo kysyi investointien toteumasta ( investointien toteuma toimitetaan
lautakunnan jäsenille sähköpostitse).
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 111
Lastenhoitajan toimen täyttäminen /Päiväkoti Riekko, Miessi
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Päiväkoti Riekossa on neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa, joista yksi on
ollut täytettynä määräaikaisesti saamenkielisessä Miessi-ryhmässä 5.8.2020 alkaen.
Määräaikainen saamenkielinen lastenhoitaja on irtisanoutunut 8.10.2020 alkaen.
Saamenkielisessä Miessi-ryhmässä on lapsia 8, joista alle 3-vuotiaita on kolme.
Laskennallisesti lapsimäärä on 11, jolloin ryhmässä tulee olla
varhaiskasvatuksen opettaja (lastentarhanopettajan) ja lastenhoitaja.
Varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1 §:n 1 momentin mukaan päiväkodissa yhtä
kasvattajaa kohden alle kolme vuotiaita lapsia voi olla laskennallisesti seitsemän ja yli
kolme vuotta täyttäneitä lapsia seitsemän. Täyttölupa toimeen on saatu
henkilöstöjohtajalta 1.10.2020 puhelimitse.
Ehdotus
Elinvoimalautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen
haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 8.11.2020 klo 15.00. Sijoituspaikkana on
saamenkielinen Miessi-ryhmä. Työsuhde alkaa 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan.
Elinvoimalautakunta nimeää haastatteluryhmän. Mikäli hakijoista kukaan ei täytä
vaadittuja kelpoisuusehtoja, elinvoimalautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuksen
päällikön organisoimaan lastenhoitajan tehtävien hoitamisen määräaikaisen
henkilöstön käytöllä tai ostopalveluna siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan
henkilö.
Päätös
Ehdotuksen mukaan. Haastatteluryhmään valittiin elinvoimalautakunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstöjohtaja ja varhaiskasvatuksen
päällikkö.
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Muutoksenhakukielto
§103, §104, §105, §106, §107, §109, §110, §111
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
§108
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA
HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun
vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.
Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite
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