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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla 22.11.2021
alkaen.
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§ 99
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 pöytakirjantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös
Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa-Liisa Korva esitti Daniela Rantaa ja Anja-Maija Lundellia.
Ei muita esityksiä. Elinvoimalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Daniela
Rannan ja Anja-Maija Lundellin.
Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
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§ 100
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Tekninen johtaja
Hankinta:
§ 3 Päiväkoti Riekon mattotyöt, 15.10.2021
Ehdotus
Elinvoimalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei
elinvoimalautakunta käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 101
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Pöytäkirjan ote-Kunnanhallitus - 19.10.2021
Elinvoimalautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Enontekiön kunnanhallitus 19.10.2021 § 275 Kuntalaisaloite Kuntoportaat
Ehdotus
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 102
Talouden toiminta- ja seurantaraportit 2021 1-9 / Opetustoimi
ENODno-2021-257
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Peltovuoma
riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Hallinnollinen rehtori
Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Opetustoimen toteutuma 1-9/2021 oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2021 tarkastelun tiedoksi ja
esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
kunnanhallitus, tarkastuslautakunta
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§ 103
Talouden toiminta- ja seurantaraportit 2021 1-9 / Varhaiskasvatus
ENODno-2021-258
Valmistelija / lisätiedot:
Sarita Helttunen
sarita.helttunen@enontekio.fi
Varhaiskasvatuksen päällikkö
Selostus
Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Varhaiskasvatuksen toteutuma 1-9/2021 oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2021 tarkastelun tiedoksi ja
esittää edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta
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§ 105
Talouden toiminta- ja seurantaraportit 2021 1-9 / Infrastruktuuri
ENODno-2021-259
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Osavuosikatsaus Infra 1-9-21
2 Osavuosikatsaus Investoinnit 1-9-21
Elinvoimalautakunta seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen
alaisuuteen. Infrastruktuurin käyttötalousbudjetin ja investointiohjelman toteutuma 1-
9/2021 oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksien 1-9/2021 tarkastelut tiedoksi ja
esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnahallitus, tarkastuslautakunta
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§ 106
Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
ENODno-2020-312
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Kuntaan on tullut 15 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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§ 107
Hetan monitoimitalo arkkitehdin/pääsuunnittelijan valinta
ENODno-2021-439
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Hetan Helmi Tarjousten avauspöytäkirja ja liitteet

Oheismateriaali
1 Hilma - Ilmoitus
2 Hetan Helmi monitoimitalo tarjouspyyntö
3 Hetan Helmi monitoimitalo tarjouslomake
4 Hetan Helmi monitoimitalo rakennuttamis- ja suunnitteluohjelma 23.4.2021
5 Hetan Helmi monitoimitalo KVR-urakka alustava suunnitteluohjelma
6 Hetan Helmi monitoimitalo vähimmäiskelpoisuusehdot
7 Hetan Helmi monitoimitalo valintakriteerit ja painoarvot
8 Hetan Helmi monitoimitalo asemakaavat
9 Hetan Helmi Lisäkirje 1.
Enontekiön kunta on pyytänyt tarjousta Hetan ”Helmen” monitoimitalon, arkkitehti- ja
pääsuunnittelusta.
Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 21.10.2021 nro. 2021-084380. Tarjousten
lähettämisen määräaika oli 11.11.2021 klo 12.00 mennessä.
Määräajasta johtuen tarjousten avauspöytäkirja ja ehdotus tuodaan kokoukseen.
Jätetyt tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi, kelpoisuusehdot
täyttäneistä tarjouksista, valintakriteereiden arvioinnin perusteella: Arkkitehtipalvelu
Oy:n, kiinteällä kokonaispalkkio hinnalla: 114 050 € alv 0%, ehdollisena että tarjoaja ei
esitä selonottoneuvottelussa, tarjouspyynnöstä ja tarjouksesta poikkeavia ehtoja.
Päätös
Ehdotukseen mukaan.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, kunnanhallitus
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Elinvoimalautakunta, § 49,19.05.2020
Elinvoimalautakunta, § 56,26.05.2020
Kunnanhallitus, § 101,08.06.2020
Kunnanhallitus, § 250,11.10.2021
Elinvoimalautakunta, § 108, 16.11.2021
§ 108
Kaukolämpölaitos-/vesilaitoksen hoitajan toimen auki julistaminen
ENODno-2020-83
Elinvoimalautakunta, 19.05.2020, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus on käsitellyt kaukolämpötoiminnan jatkumista
Hetan alueella kokouksessaan 6.4.2020 §8 sekä tehnyt esityksen toiminnan
jatkamisesta Enontekiön kunnan hallitukselle, esitys on toimitettu myös
elinvoimalautakunnalle tiedoksi 21.4.2020 § 37.
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen § 8 6.4.2020:
” 8 § KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN JATKUMINEN HETAN ALUEELLA
Liitteenä olevan kaukolämpölaitosselvityksen mukaisesti Enontekiöllä kunnan
omistamaan kaukolämpöverkostoon kaukolämpöenergian tuottaa tällä hetkellä Hooli
Oy. Hooli Oy:n kanssa on solmittu kaukolämpöenergian ostosopimus keväällä 2005.
Sopimus on voimassa 30.9.2020 saakka.
Tämän jälkeen on kaukolämpötoiminta ja lämmönjakelu Hetan alueella hoidettava
jollain muulla tavalla.
Kaukolämpölaitoksen lunastushinta on sopimuksen päättyessä 15 vuoden jälkeen 40
000€ + tukkuhintaindeksin korotus, kaukolämpöverkoston tasearvo Enontekiön
kunnalla oli 31.12.2019 135 000€.
Enontekiön kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaukolämmön osalta menot ja tulot
olivat: ostettu energia ja muut palvelu -214 000€ ja myyntituotto +235 000€.
Huomioitavaa on, että menokohteeseen kirjataan Enontekiön kunnan osalta
eläkeperusteisia maksuja (tp 2018) -17 000€. Laskennallisesta lämpöenergiasta
Enontekiön kunta käyttää suoraan n.70% sekä lisäksi kuntakonsernin tytäryhtiöt
lisäksi +10%.
Kaukolämpötoiminnasta on tehty aikaisemmin kaksi selvitystä Planora Oy:n toimesta:
27.1.2016 Valmistui kaukolämmön ensimmäinen laajenemis-/kustannusselvitys,
teettäjänä Enontekiön Vesihuolto Oy
23.3.2018 Valmistui: Maalämpötoiminnan kannattavuus selvitys, tilaajina Enontekiön
Vesihuolto Oy, Enontekiön kunta, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot sekä
Enontekiön Kehitys Oy.
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Realistisin vaihtoehto selvitysten perusteella toiminta-alueeksi olisi nykyinen verkosto
(keskustan alueella) ottaen huomioon asemakaavan mahdollistamana
rakennusoikeus, uusi lämpölaitosinvestointi on edessä kaikissa vaihtoehdoissa.
Lämmöntuotannon keskeytymätön toiminta viimeistään 30.9.2020 alkaen vaatii:
Laitoksen lunastamisen
Kaukolämpölaitoksen hoitajan eli henkilöstön
Pyöräkonepalveluita
Polttoainetoimitussopimukset
Edellä mainituille vararesurssit
Enontekiön kunnalla ja Enontekiön Vesihuolto Oy:llä on seuraavat valmiudet
toiminnan jatkamiseksi:
Laitoksen lunastamiseksi on varattu Enontekiön kunnan osalta investointiin
määräraha.
Hetan vesilaitoksenhoitaja on oppisopimuskoulutuksessa ja valmistuu
lämpölaitoksenhoitajaksi arviolta syyskuussa, on ollut laitoksen toiminnassa matkassa
vuoden ajan. Pystyy tietyn osan työajasta alkuun käyttämään lämpölaitoksella
varauksella että vesilaitos saa työvoimaan apuja muualta.
Konepalveluista sovittava, nykyinen hoitaja? Olisi myös mahdollinen vararesurssi
Polttoaine (hake/turve varalla)-toimitukset kyselyyn heti.
Vararesurssit, ed. mainittu nykyinen laitoksen hoitaja, yksi kiinteistönhoitaja jonkin
verran perillä laitoksesta.
Päivystys samaan vesi- ja kiinteistöhuollon kanssa.
Kaukolämpötoiminnan siirtäminen ja sen vaikutukset 0-1v.:
Lämpölaitos ja jakeluverkosto, liittymissopimuksineen siirretään tasearvolla
pääomasijoituksena Enontekiön Vesihuolto Oy:hyn.
Tällä mahdollistetaan lämmöntuotannon pakollisiin investointeihin varautuminen ja
toiminnan kehittäminen jatkossakin (isot investoinnit korottavat hintoja mutta niihin
on mahdollisuus vaikuttaa).
Ei kirjanpidollista negatiivistä vaikutusta kunnalle, käyttötalouspuolella miinuksena
eläkekulu n. 17 000€ + ja tulos 4500€ yht. n. 21 500€ tp2018.
Toiminnan pitäminen konsernissa, pitää myös siihen kuluvat eurot pääosin kunnan
alueella.
Rekrytoinnin aloittaminen lämpölaitos-/vesilaitoksen hoitajaksi,
(oppisopimuskoulutus?). Työaikajako 50/50 kumpikin toiminta saa tarvitsemaansa
henkilöstöresurssia lisää.
Konekaluston ratkaiseminen, ostopalvelu?
Toimistopalvelut (laskutus) on jo vesihuoltoa hoitavalla toimistosihteerillä.
Toimenpiteet lämmöntuotannon lähitulevaisuudessa 2-3v.:
Uuden lämpölaitoksen investointeja:
Lämpölaitos
Siirtolinja (siirto pois koulun päädystä, urheilukentän takana?)

750 000€
70 000€
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150 000€
70 000€

Kaukolämpöverkoston investoinnit, korjaustarve? Liittyjiä?
Ehdottomasti samalla tarkastella varautumisen osalta (kunnan tarpeisiin)
varavoimakoneen sijoittaminen samaan kompleksiin.
Ehdotus:
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle
kaukolämpötoiminnan lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle elokuun 2020
alusta lukien sekä aloittamaan toimet kaukolämpötoiminnan sekä
kaukolämpöverkoston siirtämiseksi tasearvolla, pääomasijoituksena Enontekiön
Vesihuolto Oy:ön, vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tarvittavan henkilöresurssin osalta esitetään että Enontekiön kunnanhallitus perustaa
lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen jonka
pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan
elinvoimalautakunnalle. Toimi sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle
infrastuktuuritoimialalle.
Toimen täyttäminen esitetään tehtävän oppisopimuskoulutuksen kautta koska
kyseisen toimen menestyksellisessä hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos-
että kaukolämpölaitostoimintojen tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee
eritellä uuden toimen tehtävänkuvauksessa.
KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä toimivaan ilta- ja
viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös kaukolämpötoiminta.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
------
Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
Enontekiön elinvoimalautakunta
KOY Enontekiön kunnan asunnot
Liitteet:
Liite 1.Kaukolämpölaitos 27.3.2020
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, Enontekiön Vesihuolto
Oy:n hallituksen esityksen 6.4.2020 § 8 mukaisesti seuraavaa:
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle kaukolämpötoiminnan
lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle elokuun 2020 alusta lukien sekä
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aloittamaan toimet kaukolämpötoiminnan sekä kaukolämpöverkoston siirtämiseksi
tasearvolla, pääomasijoituksena Enontekiön Vesihuolto Oy:ön, vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Tarvittavan henkilöresurssin osalta esitetään, että Enontekiön kunnanhallitus
perustaa lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen jonka
pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan
elinvoimalautakunnalle. Toimi sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle
infrastuktuuritoimialalle.
Toimen täyttäminen esitetään tehtävän oppisopimuskoulutuksen kautta koska
kyseisen toimen menestyksellisessä hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos-
että kaukolämpölaitostoimintojen tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee
eritellä uuden toimen tehtävänkuvauksessa.
KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä toimivaan ilta- ja
viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös kaukolämpötoiminta.
Päätös
Puheenjohtaja esitti, että pykälä siirretään ensi viikon kokoukseen, koska alkuperäinen
esittelijä on mahdollisesti esteellinen ja toista esittelijää ei tällä aikataululla löydy.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta, 26.05.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto
hannu.autto@enontekio.fi
Kehitysjohtaja
Liitteet

1 Enontekiön vesihuolto oy:n hallituksen pk:n §8 liite1.Kaukolämpölaitos 27.3.2020
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus (6.4.2020 § 8) on esittänyt Enontekiön
kunnanhallitukselle kaukolämpötoiminnan lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön
kunnalle. Esitys on toimitettu myös elinvoimalautakunnalle tiedoksi 21.4.2020 § 37.
Alla Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen esitys.
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus (6.4.2020, § 8):
”8 § KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN JATKUMINEN HETAN ALUEELLA
Liitteenä olevan kaukolämpölaitosselvityksen mukaisesti Enontekiöllä kunnan
omistamaan kaukolämpöverkostoon kaukolämpöenergian tuottaa tällä hetkellä Hooli
Oy. Hooli Oy:n kanssa on solmittu kaukolämpöenergian ostosopimus keväällä 2005.
Sopimus on voimassa 30.9.2020 saakka.
Tämän jälkeen on kaukolämpötoiminta ja lämmönjakelu Hetan alueella hoidettava
jollain muulla tavalla.
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Kaukolämpölaitoksen lunastushinta on sopimuksen päättyessä 15 vuoden jälkeen 40
000€ + tukkuhintaindeksin korotus, kaukolämpöverkoston tasearvo Enontekiön
kunnalla oli 31.12.2019 135 000€.
Enontekiön kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaukolämmön osalta menot ja tulot
olivat: ostettu energia ja muut palvelu -214 000€ ja myyntituotto +235 000€.
Huomioitavaa on, että menokohteeseen kirjataan Enontekiön kunnan osalta
eläkeperusteisia maksuja (tp 2018) -17 000€. Laskennallisesta lämpöenergiasta
Enontekiön kunta käyttää suoraan n.70% sekä lisäksi kuntakonsernin tytäryhtiöt
lisäksi +10%.
Kaukolämpötoiminnasta on tehty aikaisemmin kaksi selvitystä Planora Oy:n toimesta:
27.1.2016 Valmistui kaukolämmön ensimmäinen laajenemis-/kustannusselvitys,
teettäjänä Enontekiön Vesihuolto Oy
23.3.2018 Valmistui: Maalämpötoiminnan kannattavuus selvitys, tilaajina Enontekiön
Vesihuolto Oy, Enontekiön kunta, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot sekä
Enontekiön Kehitys Oy.
Realistisin vaihtoehto selvitysten perusteella toiminta-alueeksi olisi nykyinen verkosto
(keskustan alueella) ottaen huomioon asemakaavan mahdollistamana
rakennusoikeus, uusi lämpölaitosinvestointi on edessä kaikissa vaihtoehdoissa.
Lämmöntuotannon keskeytymätön toiminta viimeistään 30.9.2020 alkaen vaatii:
Laitoksen lunastamisen
Kaukolämpölaitoksen hoitajan eli henkilöstön
Pyöräkonepalveluita
Polttoainetoimitussopimukset
Edellä mainituille vararesurssit
Enontekiön kunnalla ja Enontekiön Vesihuolto Oy:llä on seuraavat valmiudet
toiminnan jatkamiseksi:
Laitoksen lunastamiseksi on varattu Enontekiön kunnan osalta investointiin
määräraha.
Hetan vesilaitoksenhoitaja on oppisopimuskoulutuksessa ja valmistuu
lämpölaitoksenhoitajaksi arviolta syyskuussa, on ollut laitoksen toiminnassa matkassa
vuoden ajan. Pystyy tietyn osan työajasta alkuun käyttämään lämpölaitoksella
varauksella että vesilaitos saa työvoimaan apuja muualta.
Konepalveluista sovittava, nykyinen hoitaja? Olisi myös mahdollinen vararesurssi
Polttoaine (hake/turve varalla)-toimitukset kyselyyn heti.
Vararesurssit, ed. mainittu nykyinen laitoksen hoitaja, yksi kiinteistönhoitaja jonkin
verran perillä laitoksesta.
Päivystys samaan vesi- ja kiinteistöhuollon kanssa.
Kaukolämpötoiminnan siirtäminen ja sen vaikutukset 0-1v.:
Lämpölaitos ja jakeluverkosto, liittymissopimuksineen siirretään tasearvolla
pääomasijoituksena Enontekiön Vesihuolto Oy:hyn.
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Tällä mahdollistetaan lämmöntuotannon pakollisiin investointeihin varautuminen ja
toiminnan kehittäminen jatkossakin (isot investoinnit korottavat hintoja mutta niihin
on mahdollisuus vaikuttaa).
Ei kirjanpidollista negatiivistä vaikutusta kunnalle, käyttötalouspuolella miinuksena
eläkekulu n. 17 000€ + ja tulos 4500€ yht. n. 21 500€ tp2018.
Toiminnan pitäminen konsernissa, pitää myös siihen kuluvat eurot pääosin kunnan
alueella.
Rekrytoinnin aloittaminen lämpölaitos-/vesilaitoksen hoitajaksi,
(oppisopimuskoulutus?). Työaikajako 50/50 kumpikin toiminta saa tarvitsemaansa
henkilöstöresurssia lisää.
Konekaluston ratkaiseminen, ostopalvelu?
Toimistopalvelut (laskutus) on jo vesihuoltoa hoitavalla toimistosihteerillä.
Toimenpiteet lämmöntuotannon lähitulevaisuudessa 2-3v.:
Uuden lämpölaitoksen investointeja:
Lämpölaitos
Siirtolinja (siirto pois koulun päädystä, urheilukentän takana?)
Polttoaine/konesuoja
Konekalusto?

750 000€
70 000€
150 000€
70 000€

Kaukolämpöverkoston investoinnit, korjaustarve? Liittyjiä?
Ehdottomasti samalla tarkastella varautumisen osalta (kunnan tarpeisiin)
varavoimakoneen sijoittaminen samaan kompleksiin.
Ehdotus:
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle
kaukolämpötoiminnan lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle elokuun 2020
alusta lukien sekä aloittamaan toimet kaukolämpötoiminnan sekä
kaukolämpöverkoston siirtämiseksi tasearvolla, pääomasijoituksena Enontekiön
Vesihuolto Oy:ön, vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tarvittavan henkilöresurssin osalta esitetään että Enontekiön kunnanhallitus perustaa
lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen jonka
pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan
elinvoimalautakunnalle. Toimi sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle
infrastuktuuritoimialalle.
Toimen täyttäminen esitetään tehtävän oppisopimuskoulutuksen kautta koska
kyseisen toimen menestyksellisessä hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos-
että kaukolämpölaitostoimintojen tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee
eritellä uuden toimen tehtävänkuvauksessa.
KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä toimivaan ilta- ja
viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös kaukolämpötoiminta.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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------
Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
Enontekiön elinvoimalautakunta
KOY Enontekiön kunnan asunnot
Liitteet:
Liite 1.Kaukolämpölaitos 27.3.2020"
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Autto, Kehitysjohtaja
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, Enontekiön Vesihuolto
Oy:n hallituksen esityksen 6.4.2020 § 8 mukaisesti seuraavaa:
Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle kaukolämpötoiminnan
lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle sopimuskauden loppuun (30.9.2020)
mennessä. Lisäksi elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se aloittaisi
toimet kaukolämpötoiminnan sekä kaukolämpöverkoston siirtämiseksi tasearvolla,
pääomasijoituksena Enontekiön Vesihuolto Oy:ön, vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tarvittavan henkilöresurssin osalta esitetään, että Enontekiön kunnanhallitus
perustaa lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen,
jonka pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan
elinvoimalautakunnalle. Toimi sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle
infrastuktuuritoimialalle.
Toimen täyttäminen esitetään tehtävän oppisopimuskoulutuksen kautta, koska
kyseisen toimen menestyksellisessä hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos-
että kaukolämpölaitostoimintojen tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee
eritellä uuden toimen tehtävänkuvauksessa.
KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä toimivaan ilta- ja
viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös kaukolämpötoiminta.
Päätös
Esityksen mukaan.

Kunnanhallitus, 08.06.2020, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Autto, Jari Rantapelkonen, Leni Karisaari
hannu.autto@enontekio.fi, jari.rantapelkonen@enontekio.fi, leni.karisaari@enontekio.
fi
Kehitysjohtaja, Kunnanjohtaja, Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite 1_Kaukolämpölaitos 27.3.2020.pdf
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Selostus
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus (6.4.2020 § 8) on esittänyt Enontekiön
kunnanhallitukselle kaukolämpötoiminnan lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön
kunnalle. Esitys on toimitettu myös elinvoimalautakunnalle tiedoksi 21.4.2020 (§ 37).
Kaukolämpötoiminnan vaihtoehdoista on tehty vertailua liitteessä 1.
Elinvoimalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.5.2020 (§ 56) ja esittänyt
kunnanhallitukselle Enontekiön Vesihuolto Oy:n esityksen mukaisesti seuraavaa:
"Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle kaukolämpötoiminnan
lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle sopimuskauden loppuun (30.9.2020)
mennessä. Lisäksi elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se aloittaisi
toimet kaukolämpötoiminnan sekä kaukolämpöverkoston siirtämiseksi tasearvolla,
pääomasijoituksena Enontekiön Vesihuolto Oy:ön, vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tarvittavan henkilöresurssin osalta esitetään, että Enontekiön kunnanhallitus
perustaa lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen,
jonka pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan
elinvoimalautakunnalle. Toimi sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle
infrastuktuuritoimialalle.
Toimen täyttäminen esitetään tehtävän oppisopimuskoulutuksen kautta, koska
kyseisen toimen menestyksellisessä hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos-
että kaukolämpölaitostoimintojen tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee
eritellä uuden toimen tehtävänkuvauksessa.
KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä toimivaan ilta- ja
viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös kaukolämpötoiminta."

Alla Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen (6.4.2020, § 8) taustoittava esitys
kokonaisuudessaan.
”8 § KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN JATKUMINEN HETAN ALUEELLA
Liitteenä olevan kaukolämpölaitosselvityksen mukaisesti Enontekiöllä kunnan
omistamaan kaukolämpöverkostoon kaukolämpöenergian tuottaa tällä hetkellä Hooli
Oy. Hooli Oy:n kanssa on solmittu kaukolämpöenergian ostosopimus keväällä 2005.
Sopimus on voimassa 30.9.2020 saakka.
Tämän jälkeen on kaukolämpötoiminta ja lämmönjakelu Hetan alueella hoidettava
jollain muulla tavalla.
Kaukolämpölaitoksen lunastushinta on sopimuksen päättyessä 15 vuoden jälkeen 40
000€ + tukkuhintaindeksin korotus, kaukolämpöverkoston tasearvo Enontekiön
kunnalla oli 31.12.2019 135 000€.
Enontekiön kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaukolämmön osalta menot ja tulot
olivat: ostettu energia ja muut palvelu -214 000€ ja myyntituotto +235 000€.
Huomioitavaa on, että menokohteeseen kirjataan Enontekiön kunnan osalta
eläkeperusteisia maksuja (tp 2018) -17 000€. Laskennallisesta lämpöenergiasta
Enontekiön kunta käyttää suoraan n.70% sekä lisäksi kuntakonsernin tytäryhtiöt
lisäksi +10%.
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Kaukolämpötoiminnasta on tehty aikaisemmin kaksi selvitystä Planora Oy:n toimesta:
27.1.2016 Valmistui kaukolämmön ensimmäinen laajenemis-/kustannusselvitys,
teettäjänä Enontekiön Vesihuolto Oy
23.3.2018 Valmistui: Maalämpötoiminnan kannattavuus selvitys, tilaajina Enontekiön
Vesihuolto Oy, Enontekiön kunta, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot sekä
Enontekiön Kehitys Oy.
Realistisin vaihtoehto selvitysten perusteella toiminta-alueeksi olisi nykyinen verkosto
(keskustan alueella) ottaen huomioon asemakaavan mahdollistamana
rakennusoikeus, uusi lämpölaitosinvestointi on edessä kaikissa vaihtoehdoissa.
Lämmöntuotannon keskeytymätön toiminta viimeistään 30.9.2020 alkaen vaatii:
Laitoksen lunastamisen
Kaukolämpölaitoksen hoitajan eli henkilöstön
Pyöräkonepalveluita
Polttoainetoimitussopimukset
Edellä mainituille vararesurssit
Enontekiön kunnalla ja Enontekiön Vesihuolto Oy:llä on seuraavat valmiudet
toiminnan jatkamiseksi:
Laitoksen lunastamiseksi on varattu Enontekiön kunnan osalta investointiin
määräraha.
Hetan vesilaitoksenhoitaja on oppisopimuskoulutuksessa ja valmistuu
lämpölaitoksenhoitajaksi arviolta syyskuussa, on ollut laitoksen toiminnassa matkassa
vuoden ajan. Pystyy tietyn osan työajasta alkuun käyttämään lämpölaitoksella
varauksella että vesilaitos saa työvoimaan apuja muualta.
Konepalveluista sovittava, nykyinen hoitaja? Olisi myös mahdollinen vararesurssi
Polttoaine (hake/turve varalla)-toimitukset kyselyyn heti.
Vararesurssit, ed. mainittu nykyinen laitoksen hoitaja, yksi kiinteistönhoitaja jonkin
verran perillä laitoksesta.
Päivystys samaan vesi- ja kiinteistöhuollon kanssa.
Kaukolämpötoiminnan siirtäminen ja sen vaikutukset 0-1v.:
Lämpölaitos ja jakeluverkosto, liittymissopimuksineen siirretään tasearvolla
pääomasijoituksena Enontekiön Vesihuolto Oy:hyn.
Tällä mahdollistetaan lämmöntuotannon pakollisiin investointeihin varautuminen ja
toiminnan kehittäminen jatkossakin (isot investoinnit korottavat hintoja mutta niihin
on mahdollisuus vaikuttaa).
Ei kirjanpidollista negatiivistä vaikutusta kunnalle, käyttötalouspuolella miinuksena
eläkekulu n. 17 000€ + ja tulos 4500€ yht. n. 21 500€ tp2018.
Toiminnan pitäminen konsernissa, pitää myös siihen kuluvat eurot pääosin kunnan
alueella.
Rekrytoinnin aloittaminen lämpölaitos-/vesilaitoksen hoitajaksi,
(oppisopimuskoulutus?). Työaikajako 50/50 kumpikin toiminta saa tarvitsemaansa
henkilöstöresurssia lisää.
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Konekaluston ratkaiseminen, ostopalvelu?
Toimistopalvelut (laskutus) on jo vesihuoltoa hoitavalla toimistosihteerillä.
Toimenpiteet lämmöntuotannon lähitulevaisuudessa 2-3v.:
Uuden lämpölaitoksen investointeja:
Lämpölaitos
Siirtolinja (siirto pois koulun päädystä, urheilukentän takana?)
Polttoaine/konesuoja
Konekalusto?

750 000€
70 000€
150 000€
70 000€

Kaukolämpöverkoston investoinnit, korjaustarve? Liittyjiä?
Ehdottomasti samalla tarkastella varautumisen osalta (kunnan tarpeisiin)
varavoimakoneen sijoittaminen samaan kompleksiin.
Ehdotus:
Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle
kaukolämpötoiminnan lunastamista Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle elokuun 2020
alusta lukien sekä aloittamaan toimet kaukolämpötoiminnan sekä
kaukolämpöverkoston siirtämiseksi tasearvolla, pääomasijoituksena Enontekiön
Vesihuolto Oy:ön, vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tarvittavan henkilöresurssin osalta esitetään että Enontekiön kunnanhallitus perustaa
lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen jonka
pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan
elinvoimalautakunnalle. Toimi sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle
infrastuktuuritoimialalle.
Toimen täyttäminen esitetään tehtävän oppisopimuskoulutuksen kautta koska
kyseisen toimen menestyksellisessä hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos-
että kaukolämpölaitostoimintojen tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee
eritellä uuden toimen tehtävänkuvauksessa.
KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä toimivaan ilta- ja
viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös kaukolämpötoiminta.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
------
Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
Enontekiön elinvoimalautakunta
KOY Enontekiön kunnan asunnot"
Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.
Ehdotus
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Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta lunastaa kaukolämpötoiminnan Hooli
Oy:ltä esittelytekstissä mainitulla hinnalla ja aikataululla.
Kunnanhallitus päättää, että kaukolämpötoiminnan mahdollinen kuntakonsernin
sisäinen järjestely valmistellaan konsernin johtoryhmässä ja tuodaan erikseen
päätettäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 11.10.2021, § 250
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Rantapelkonen, Esko Rautiainen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi, esko.rautiainen@enontekio.fi
Kunnanjohtaja, vs.hallintojohtaja
Selostus
Elinvoimalautakunnan 8.6.2020 § 101 tekemä esitys kaukolämpötoiminnan
siirtäminen kunnalta vesihuoltoyhtiöön olisi juridisessa mielessä liiketoimintasiirto
apporttina, jolloin se vaatii ulkopuolista asiantuntemusta ja konkreettistakin apua
muun muassa apportti-asiakirjojen tekemisen osalta.
Tämän hetken kirjanpitoarvot taseessa ovat lämpövoimalan osalta noin 48 000 euroa
ja kaukolämpöverkoston osalta noin 122 000 euroa.
Jos liiketoimintasiirto toteutuisi siten, että kunnalle tulisi vesiyhtiön osakkeita, niin
kunnan taseessa se näkyisi tase-erien välillä rakennuksista (lämpövoimala) ja kiinteistä
rakenteista (kaukolämpöverkosto) tytäryhteisöosakkeisiin. Poistoja ei sen jälkeen enää
tulisi kirjattavaksi kunnan tuloslaskelmaan noin 10 000 euroa/ vuosi. Tase-erien käyvät
arvot tulee apportissa selvitettäväksi ja niillä on vaikutusta, jos poikkeavat tasearvoista.
Tuloslaskelmavaikutusta olisi myös sillä, että kunnan nyt saama kate ulkopuolisille
myydystä kaukolämmöstä jäisi pois.Jos liiketoimintasiirto tehdään, niin vesiyhtiön
kunnalta laskuttama kaukolämmön hinta on asia joka vaatii selvityksen muun muassa
siltä osin, että pitääkö hinnan olla markkinaehtoinen. Tällä ei olisi merkitystä
konsernitasolla, mutta emokunnan kannalta on.
Lämpövoimalan maa-alue on myös huomioitava. Siirtyisikö omistus vai vuokraako
kunta tarvittavat maa-alueet. Myös varainsiirtovero huomioitava, koska se tulisi
vesiyhtiön maksettavaksi. Sen suuruus ei kuitenkaan liene kovin merkittävä.
Kunnan kaukolämpötoimintaan liittyy mahdollinen yhtiöittämisvelvollisuus. Tässä
suora lainaus KPMG:n konsultti Johanna Karppiselta:
” Käsityksemme mukaan yhtiöittämisvelvollisuutta tulkittiin aluksi hyvin tiukasti
muutoksen tullessa kuntalakiin. Tällöin tulkintana olisi suurella varmuudella ollut se,
että kaukolämpötoiminta on sellaista toimintaa, joka tulee yhtiöittää. Myöhemmin
tulkinnat ovat tästä lieventyneet ja tulkinnassa on käytetty enemmän tapauskohtaista
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harkintaa. Koska kaukolämpötoiminta on toimintana sellaista, että se ei kuulu kunnan
lakisääteisiin tehtäviin ja palvelua tarjotaan myös ulos ostettavaksi eikä se ei ole
järjestetty pelkästään kunnan omaan käyttöön, on yhtiöittämisvelvollisuus
mahdollinen, riippuen toiminnan suuruudesta ja kokonaistilanteesta. Asiaa tulisi
selvittää tarkemmin ja koska käsityksemme mukaan kunnalla on tarkoitus tehdä
toimintaan myös lisäinvestointeja kannattaa nekin huomioida siten, että
tulevaisuudessa toiminnan yhtiöittämisvelvollisuus voi viimeistään täyttyä. Mikäli
mietitte jääkö toiminta kuntaan vai yhtiöitetäänkö se, suosittelisimme selvittämään
yhtiöittämisvelvollisuutta tarkemmin.”
Yritysvaikutusten arviointi
Myönteiset vaikutukset
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää selvittää taloudelliset vaikutukset Enontekiön kunnalle
järjestelyssä, jossa kaukolämpötoiminta sekä
kaukolämpöverkosto siirrettäisiin tasearvolla pääomasijoituksena Enontekiön
Vesihuolto Oy:ön vuoden vaihteessa. Päätös siirrosta tehdään selvityksen jälkeen.
Kunnanhallitus päättää antaa elinvoimalautakunnalle tehtäväksi kilpailuttaa
lämpölaitoksen hoitaminen ostopalveluna.
Äänestykset
Leena Palojärven muutosesitys Esittelijä "JAA" Palojärvi: "EI"
Jaa
Helinä Hautamäki
Janne Näkkäläjärvi
Ei
Kari-Pekka Stoor
Pekka Tjäderhane
Leena Palojärvi
Oula-Matti Palojärvi
Päätös
Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi teki seuraavan esittelijän ehdotuksesta
poikkeavan päätösehdotuksen:
Kaukolämpötoiminnasta vastaaminen merkitään kokonaisuudessa teknisen johtajan
alaisuuteen 11.10.2021 alkaen. Enontekiön kunnanhallitus perustaa lämpölaitos-
/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen jonka pääasiallinen
toimipaikka on Hetta ja antaa toimen täyttöluvan elinvoimalautakunnalle. Toimi
sijoittuu elinvoimalautakunnan alaiselle infrastuktuuritoimialalle. Esitetään ko. toimen
henkilöstömäärärahat kuluvalle vuodelle tarvittaessa ylitysanomuksena ja määrärahat
lisätään talousarvioon 2022. Toimen täyttäminen esitetään tehtävän
oppisopimuskoulutuksen kautta koska kyseisen toimen menestyksellisessä
hoitamisessa vaaditaan sekä vesihuoltolaitos- että kaukolämpölaitostoimintojen
tuntemusta. Toimen tarkemmat vaatimukset tulee eritellä uuden toimen
tehtävänkuvauksessa. KOY Enontekiön kunnan asunnoille esitetään yhteistyössä
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toimivaan ilta- ja viikonloppupäivystykseen mukaan otettavaksi myös
kaukolämpötoiminta.
Pekka Tjäderhane ja Oula-Matti Palojärvi kannattivat Leena Palojärven tekemää
esitystä.
Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli
olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava päätösehdotus, niin hän esitti asian
ratkaisemista äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää
ehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää
muutosehdotusta, äänestävät "EI".
Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "JAA"- ja neljä (4) "EI"-ääntä, joten
puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen
päätökseksi.
Eriävä mielipide
Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Elinvoimalautakunta, 16.11.2021, § 108
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 (6536) Kaukolämpölaitoksen sekä Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Enontekiön kunnanhallitus perusti 11.10.2021 §250 lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan
toistaiseksi voimassa olevan toimen jonka pääasiallinen toimipaikka on Hetta ja antoi
toimen täyttöluvan elinvoimalautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
Elinvoimalautakunta päättää laittaa lämpölaitos-/vesilaitoksenhoitajan toistaiseksi
voimassa olevan toimen haettavaksi ja nimeää haastatteluryhmän jäseniksi
elinvoimalautakunnan puheenjohtajan ja -varapuheenjohtajan, henkilöstöjohtajan ja
teknisen johtajan. Haastatteluissa voi olla mukana myös Hetan vesi- ja
viemärilaitoksen hoitaja. Haastatteluryhmän haastattelee hakijat ja tekee
elinvoimalautakunnalle valintaesityksen.
Toimen tehtävät, kelpoisuusehdot ja hinnoittelukohta on lueteltu liitteenä olevassa
tehtäväkuvassa.
Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, elinvoimalautakunta valtuuttaa
teknisen johtajana laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta
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valtuuttaa teknisen johtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla
henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Lisäksi elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa infrastruktuuri toimialan selvittämään
oppisopimusmahdollisuudet sekä tarvittaessa käyttämään oppisopimuskoulutusta
rekrytoinnin tukena toimen täyttämisen valmistelussa.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Haastatteluryhmä
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Kunnanhallitus, § 84,29.03.2021
Elinvoimalautakunta, § 109, 16.11.2021
§ 109
Valtuustoaloite / uimahallin rakentaminen Hettaan
ENODno-2021-105
Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Leni Karisaari
leni.karisaari@enontekio.fi
Hallintojohtaja
Juha-Pekka Mäntyvaara on tehnyt 3.2.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Uimahalli Hettaan. Haettaisiin veikkausvoittovaroja toteutukseen."
Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää delegoida aloitteen elinvoimalautakunnalle ja tekniselle
johtajalle. Kunnanhallitus pyytää selvityksen uimahallin toteuttamisen vaihtoehdoista
ja mahdollisuuksista (aika, paikka, kokoluokka, talous) 15.10.2021 mennessä.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta, 16.11.2021, § 109
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Lämsä
kimmo.lamsa@enontekio.fi
Tekninen johtaja
Oheismateriaali
1 Hankesuunnitelma Iisalmen uimahalli
2 Uimahalli selvitys §109
Kunnahallitus delegoi 29.3.2021 §84 valtuustoaloite/uimahallin rakentaminen Hettaan,
elinvoimalautakunnalle ja tekniselle johtajalle. Selvitystä pyydettiin uimahallin
toteuttamisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (aika,paikka,kokoluokka,talous).
Selvityksen pohjana on käytetty Iisalmen uimahallin hankesuunnitelmaa 4.4.2019 joka
on julkaistu oheismateriaalina.
Selvitys tuodaan kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja
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Elinvoimalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 110
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ehdotus
Lautakunta merkitsee tiedoksi jäsenten esille ottamat asiat.
Päätös
Lautakunnan jäsenten esille ottamia asioita ei ollut.
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Muutoksenhakukielto
§99, §100, §101, §102, §103, §104, §105, §106, §108, §109, §110
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
§107
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
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