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ASIALISTA  

 

 25 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 26 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

27 §  Takauksen myöntäminen Enontekiön Sähkö Oy:n luotolliselle 

shekkitilille 

 28 §  Takauksen jatkaminen Enontekiön Sähkö Oy:n lainalle Kuntara-

hoitus Oyj:ltä 

 29 §  Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytai-

kaisen luoton limiitin korottaminen 

30 §  Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

31 §   Eronpyyntö luottamustehtävästä / Rosa Pietikäinen 

32 §  Eronpyyntö luottamustehtävästä / Petri Niemi 

33 §  Hommakankaan asemakaavan korttelin no 1 muuttaminen kaavamer-

kinnästä k kaavamerkinnälle ra 1 u ½   

 34 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 25 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Berit-Ellen Juuson 

tilalla on Per-Oula Juuso ja Satu-Marja Eira-Keskitalon tilalla Unto 

Kultima. Miliza Kimmel oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumi-

selle, mutta hänelle ei ole saatu varajäsentä. Kari Kotavuopio ei ol-

lut ilmoittanut estettä osallistumiselleen, mutta ei ollut läsnä.  

Puheenjohtaja totesikin, että kokouksessa on läsnä 13 varsinaista val-

tuutettua ja 2 varavaltuutettua. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 25.9.2014 ja lähe-

tetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäse-

nille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähin-

tään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla ko-

koon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 26 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA ESITYSLISTAAN 

MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Tuomas Keskitalo ja Birgitta Eiran esityksestä Janne Näk-

käläjärvi.   

 

Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei esitetty. 

 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 14.10.2014 mennessä. Pöytäkirja pi-

detään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

tellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistel-

lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  7.10.2014 5 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsi-

tellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esi-

tyslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 

 

 

 

Ennen varsinaisen asioiden käsittelyä Enontekiön Vesihuolto Oy:n toi-

mitusjohtaja, Kimmo Lämsä, esitteli Vesihuolto Oy:n toimintaa ja talo-

utta ja tulevaisuuden näkymiä. 
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Kvalt 27 § TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY:N LUOTOLLISELLE 

SHEKKITILILLE 

 

Päätös 

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti myöntää Enontekiön Sähkö Oy:lle oma-

velkaisen takauksen 30.000 euron tililimiittiluotolle Pohjolan Osuus-

pankin luotolliselle pankkitilille viideksi vuodeksi takauksen voi-

maantulopäivästä lukien. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävänä olevaan asiaan ja 

poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 5). Pöytäkirjanpitäjänä 

toimi kirjanpitäjä Sanja Uusikartano. Hannu Ranta ilmoitti myös es-

teellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (kuntalaki 

52 §).  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 18.8.2014 § 170 

 

Päätös 

Enontekiön kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää 

Enontekiön Sähkö Oy:lle omavelkaisen takauksen 30.000 euron tilili-

miittiluotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille vii-

deksi vuodeksi takauksen voimaantulopäivästä lukien. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä kahteen seuraavaan käsiteltävänä 

olevaan asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 5). 

Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Mikko Kärnä. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Enon-

tekiön Sähkö Oy:lle omavelkaisen takauksen 30.000 euron tililimiitti-

luotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille viideksi 

vuodeksi takauksen voimaantulopäivästä lukien. 

 

Selostus 

 

Enontekiön Sähkö Oy:n hallitus on kokouksessaan 14.5.2014 päättänyt 

pyytää Enontekiön kunnan omavelkaisen takauksen viiden vuoden uudis-

jaksolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille. Tilin luot-

toraja on maksimissaan 30 000 euroa. 

 

Esityslistan liitteenä Enontekiön Sähkö Oy:n pöytäkirjanote 14.5.2014 

/ § 76.   

 

 

 

Liite 1 Ote Enontekiön Sähkö Oy:n pöytäkirjasta 
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Kvalt 28 § TAKAUKSEN JATKAMINEN ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY:N LAINALLE 

KUNTARAHOITUS OYJ:LTÄ 

 

Päätös 

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti jatkaa Enontekiön Sähkö Oy:n lainan 

omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n lainalle nro 11713/05, jonka 

jäljellä oleva pääoma on 50.000 euroa. Takausta jatketaan laina-ajan 

loppuun saakka. 

 

Käsittely 

Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävänä olevaan asiaan ja 

poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 5). Pöytäkirjanpitäjänä 

toimi kirjanpitäjä Sanja Uusikartano. Hannu Ranta ilmoitti esteelli-

syytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (kuntalaki 52 §). 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 18.8.2014 § 171 

 

Päätös 

Enontekiön kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se jatkaa 

Enontekiön Sähkö Oy:n lainan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n 

lainalle nro 11713/05, jonka jäljellä oleva pääoma on 50.000 euroa. 

Takausta jatketaan laina-ajan loppuun saakka. 

 

Käsittely 

Käsittelyn kuluessa Birgitta Eira pyysi, että laintakauksia myönnettä-

essä lainaa koskettavat asiakirjat toimitettaisiin tiedoksi kunnanhal-

litukselle.  

 

Todetaan että Pia Korva ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 

eikä päätöksentekoon (hallintolaki 28 § 5 kohta). Hän palasi kokouk-

seen klo. 14.10 päätöksenteon jälkeen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa Enonte-

kiön Sähkö Oy:n lainan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n lai-

nalle nro 11713/05, jonka jäljellä oleva pääoma on 50.000 euroa. Taka-

usta jatketaan laina-ajan loppuun saakka. 

 

Selostus  

 

Enontekiön Sähkö Oy on toimittanut kunnanhallitukselle Kuntarahoitus 

Oyj:n kirjeen, jossa pyydetään jatkamaan takausta Sähkö Oy:n lainalle 

nro 11713/05, jonka jäljellä oleva pääoma on 50.000 euroa. 
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Kvalt 29 § KUNTARAHOITUS OYJ:N KUNTATODISTUSOHJELMAN MUKAISEN 

LYHYTAIKAISEN LUOTON LIMIITIN KOROTTAMINEN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman 

mukaisen lyhytaikaisen luoton limiittiä haetaan korotettavaksi 

3.000.000 euroon. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 18.8.2014 § 187 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kuntarahoitus Oyj:n 

kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytaikaisen luoton limiittiä haetaan 

korotettavaksi 3.000.000 euroon. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kuntarahoitus Oyj:n 

kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytaikaisen luoton limiittiä haetaan 

korotettavaksi 3.000.000 euroon. 

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mu-

kaista lyhytaikaisen luoton limiittiä 1.670.000 euroa. 

 

Lyhytaikaisen rahoituksen tarve on kuitenkin nykyisin merkittävästi 

kasvanut investointien ja projektien toteuttamisen rahaliikenteen hoi-

tamisen takia merkittävästi. Investointien ja projektien tulorahoitus 

toteutuu pääsääntöisesti viiveellä, investointien kohdalla vasta kun 

kohteet ovat lähes valmiit ja projekteissa jopa vuoden tilitysajankoh-

dan jälkeen. Omakustanteisten investointien rahoitus hoidetaan pitkä-

aikaisella lainalla, joka kilpailutetaan yleensä kerran vuodessa lop-

puvuodesta. Kuitenkin rakentamisinvestointien suurimmat kuluerät 

erääntyvät maksettaviksi rakennusaikana eli kevät- ja kesäkautena. Li-

säksi verotulojen osalta kiinteistöverot tilitetään kunnalle vuosit-

tain vasta marraskuussa. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi lyhytai-

kaisen luoton korottamistarve on perusteltua. 

 

Hallintosäännön 3 luvun 25 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottami-

sesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista 

periaatteista. 

 

Edelleen hallintosäännön 5 luvun 42 §:n tehtäväjaossa kohdassa kunnan-

hallitus / 3, kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja takaisin 

maksusta sekä ehdoista kunnanvaltuuston vahvistaman talousarvion puit-

teissa lukuun ottamatta kassalainoja niiltä osin kuin päätösvaltaa on 

siirretty viranhaltijoille. 
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Enontekiön kunnassa kassalainojen eli lyhytaikaisten lainojen nostami-

sen päätösvalta on delegoitu kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille 

myönnettyyn limiittiin saakka. 
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Kvalt 30 § ENONTEKIÖN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 

JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

mislain hallituksen esityksen luonnoksesta liitteen mukaisen lausun-

non. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 22.9.2014 § 192 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se antaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

liitteen mukaisen lausunnon, jossa on huomioitu täydennys kysymyksen 

38 vastaukseen. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esitteli lausuntoa. Esittelyn kuluessa kun-

nanjohtaja täydensi esitystään siten että kysymykseen 38 lisätään lau-

se ”Lapista on joko muodostettava oma Sote-alueensa tai on säädettävä 

Lapin maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista erillisellä 

maakuntalailla”.  

 

Birgitta Eira esitti, että lausunnossa esitettäisiin henkilöstölle 

viiden vuoden irtisanomissuoja (kysymys 39). Birgitta Eiran esitystä 

ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

liitteen mukaisen lausunnon. 

 

Selostus 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.8.2014 päivätyllä lausuntopyyn-

nöllään (STM090:00/2013) pyytänyt kuntia antamaan lausuntonsa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnok-

sesta. 

 

Lausuntopyynnössä todetaan mm. seuraavaa: 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-

uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen edus-

kunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luon-
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nos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtaji-

en 23.3.2014 tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämisen pääperiaatteista. 

 

Lakiesitys löytyy internet-osoitteesta 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa 

mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut kuin jake-

lussa mainitut tahot voivat antaa asiasta lausuntonsa. Lausuntopyyn-

töön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysy-

myksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia 

on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti 

tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta perehdy-

tysmateriaaleja. Materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta 

www.stm.fi/sote-uudistus. 

 

Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puolivälissä 

ja toimitetaan lausunnonantajille erikseen. Valmistumisen jälkeen vai-

kutusarviointimateriaalit löytyvät myös yllä mainitusta Internet-

osoitteesta. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suhteesta pe-

rustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheuttaa 

muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. 

 

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodos-

tettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden poh-

jalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa 

siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-

alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoi-

tettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. 

Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kun-

nan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston pää-

töksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministe-

riöön. 

 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistely-

työssä. 

 

Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin 14.10.2014 klo. 16.15 mennes-

sä. 

 

 

 

Liite 2 Enontekiön kunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 

http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot
http://www.stm.fi/sote-uudistus
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Kvalt 31 § ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / ROSA PIETIKÄINEN 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Rosa Pietikäiselle Revontuliopis-

ton jaoston jäsenyydestä. 

 

Revontuliopiston jaoston varsinaiseksi jäseneksi, Rosa Pietikäisen ti-

lalle, valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityksestä Satu-

Marja Eira-Keskitalo. 

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 22.9.2014 § 198 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Rosa Pietikäiselle Revontuliopiston jaoston jäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se va-

litsee jäsenen Revontuliopiston jaostoon Rosa Pietikäisen tilalle. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

eron Rosa Pietikäiselle Revontuliopiston jaoston jäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

valitsee jäsenen Revontuliopiston jaostoon Rosa Pietikäisen tilalle. 

 

Selostus 

 

Rosa Pietikäinen on sähköpostilla pyytänyt eroa Revontuliopiston jaos-

ton jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteeksi hän ilmoittaa, ettei ole 

pystynyt osallistumaan kokouksiin iltaan painottuvien työtehtävien 

vuoksi. 

 
Kuntalain 38 § 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota päteväs-

tä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava 

luottamushenkilö on.  

 

 

Revontuliopiston jaoston kokoonpano enontekiöläisten osalta: 

 

Jäsen   Varajäsen 

Rosa Pietikäinen  Birgitta Eira 

Pasi Ikonen   Petri Niemi 
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Kvalt 32 § ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / PETRI NIEMI 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Petri Niemelle Revontuliopiston 

jaoston varajäsenyydestä. 

 

Revontuliopiston jaostoon varajäseneksi, Petri Niemen tilalle, valit-

tiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityksestä Petri Pettissalo. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 22.9.2014 § 199 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron 

Petri Niemelle Revontuliopiston jaoston varajäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se va-

litsee varajäsenen Revontuliopiston jaostoon Petri Niemen tilalle. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 

eron Petri Niemelle Revontuliopiston jaoston varajäsenyydestä. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

valitsee varajäsenen Revontuliopiston jaostoon Petri Niemen tilalle. 

 

Selostus 

 

Petri Niemi on 12.9.2014 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Revon-

tuliopiston jaoston jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteeksi hän ilmoit-

taa henkilökohtaiset syyt. 

 

Kuntalain 38 § 3 kappaleen mukaan luottamustoimesta voi erota päteväs-

tä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava 

luottamushenkilö on.  

 

 

Revontuliopiston jaoston kokoonpano enontekiöläisten osalta: 

 

Jäsen   Varajäsen 

Rosa Pietikäinen  Birgitta Eira 

Pasi Ikonen   Petri Niemi 
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Kvalt 33 § HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN NO 1 MUUTTAMINEN 

KAAVAMERKINNÄSTÄ K KAAVAMERKINNÄLLE RA 1 U ½  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Hommakankaan asemakaavan korttelin no 

1 asemakaavamuutoksen esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Rakennustarkastaja Eino Mäkelä esitteli kaavamuutosasiaa kunnanval-

tuustolle. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 7.10.2014 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Hommakankaan 

asemakaavan korttelin no 1 kaavamuutos hyväksytään teknisen lautakun-

nan esityksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Rakennustarkastaja Eino Mäkelä esitteli kaavamuutosasiaa kunnanhalli-

tukselle. 

 

Todetaan, että esittelijä, Mikko Kärnä, on estynyt osallistumasta ko-

koukseen, joten asian esittelee kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hommakankaan 

asemakaavan korttelin no 1 kaavamuutos hyväksytään teknisen lautakun-

nan esityksen mukaan. 

 

Tekninen lautakunta 9.9.2014 § 77 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä esitetyn Hommakankaan 

kaavamuutoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamuutos hyväk-

sytään. 

 

Perustelu: 

Esitetty asemakaavan muutos on verrattuna koko Hommakankaan asemakaa-

va-alueen laajuuteen ja rakennusoikeuden määrään nähden vähäinen.  

Esitetyllä kaavamuutoksella on Vuontisjärven ranta-alue huomioituna 

pelkästään ympäristöä ja ranta-aluetta sekä muuta ympäröivää luontoa 
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säästävä vaikutus kun huomioidaan, että korttelin rakennusoikeus pie-

nenee ja kerrosluku laskee.  

Korttelimerkinnän muuttamisella on myös yleisesti koko alueen maankäy-

tön kulutusta pienentävä vaikutus.    

 

Lisäksi lautakunta toteaa, ettei kaavan muuttamiseen ole tehty yhtään 

asianosaisen tekemää muistutusta. 

 

Selostus 

 

Enontekiön yhteismetsä on esittänyt Hommakankaan asemakaavan korttelin 

No 1 muuttamista nykyisestä K II kaavamerkinnästä (Liike- ja toimisto-

rakennusten korttelialue) kaavamerkinnälle RA 1 u½  

(Loma-asuantojen korttelialue).  

Samalla esitetään, että korttelissa nyt oleva rakennusoikeus  

2000 ka-m
2 
 pienennetään 1000 ka-m

2 
. 

  

Lapin lääninhallitus vahvistanut voimassaolevan Hommakankaan asemakaa-

van 18.05.1993. 

 

Hommakankaan asemakaavan muutosehdotuksen vireilletulokuulutus (liite 

1) on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla nähtävänä 

16.04. – 302014 välisenä aikana. 

 

Hommakankaan asemakaavan muutos on asetettu MRL 65 §:n ja MRA 27:n mu-

kaisesti julkisesti nähtäville 22.05.-23.06.2014 väliseksi ajaksi 

Enontekiön kunnan tekniselle osastolle (liite 2). Muutosehdotus oli 

myös nähtävillä Enontekiön kunnan internet osoitteessa 

WWW.enontekio.fi . 

 

Naapurikiinteistön haltijoiden kanssa on käyty asiasta neuvottelu ja 

kaavamuutoksen vaikutuksista on annettu selvitys heille (liite 3). 

 

Nähtävillä oloaikana, eikä sen jälkeen jätetty muistutuksia. 

 

Lapin ELY-keskukselta pyydettiin lausunto 18.07.2014. Lausunto annet-

tiin 11.08.2014 ja se on liitteenä tässä pykälässä (liite 4). 

 

Lausunnossaan ELY-keskus kiinnitti huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

 

- Lainvoimaisen yleiskaavan puuttumiseen suunnittelualueelta. 

 

- Selvitys asemakaavaluonnoksen suhteesta valtakunnallisiin aluei-

denkäyttötavoitteisiin.  

 

- Kaavan pohjakartan hyväksymismerkinnän puuttumiseen. 

 

- Kaavamuutoksesta aiheutuvan maiseman muuttumisen havainnekuvien 

puuttumiseen. 

 

http://www.enontekio.fi/
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Kaavanlaatija on antanut vastineen ELY-keskuksen lausuntoon (liite 5). 

 

Mainitut asiakirjat ovat liitteenä tässä pykälässä 

 

 

Liite 3 Kaavakartta ja kaavaseloste 

Liite 4 Kaavanlaatijan vastine ELY-keskuksen lausuntoon 

Liite 5 Lapin Ely-keskuksen lausunto 

Liite 6 Selvitys naapurikiinteistön haltijoille 

Liite 7 Kuulutus Hommakankaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävänä 

pidosta 

Liite 8 Kuulutus Hommakankaan asemakaavan muutoksen vireille tulosta 

ja luonnoksesta tiedottamisesta 
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Kvalt 34 § ILMOITUSASIAT JA VALTUUSTOALOITTEET 

 

Ilmoitusasiat 

 

Ei ollut. 

 

Valtuustoaloitteet 

Birgitta Eira kiitti syyskuussa pidetyn talousarvioseminaarin järjes-

tämisestä ja esitti pontena, että samanlaista talousarvioseminaarikäy-

täntöä jatkettaisiin tulevinakin vuosina. 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.50. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 

    7.10.2014  25-34  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 25,26,30,34 

 
  

 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 

 
pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 

 
pykälät  27,28,29,31,32,33      

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
  
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei 
oteta lukuun. 



 

 

Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä 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. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus 
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallinto-
lain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lä-
hettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. 
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
 
 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 
 
 

 

 

 


