
 

 

ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  13. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 14.8.2017 klo 14-18.22 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi  I vpj 

Elli-Maria Kultima  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 

  Outi Kurkela  j  

  Unto Kultima  j 

  Elina Rousu-Karlsen  j 

  Berit-Ellen Juuso  vj (poistui klo 17.05) 

Santeri Kirkkala  vj 

 

 

Seppo Alatörmänen  kvalt pj (poistui klo 16.20) 

Birgitta Eira kvalt I vpj  

Juha-Pekka Mäntyvaara  kvalt II vpj  

 

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

  

 

 

Asiat:  243 § - 258 §   

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Santeri Kirkkala  Berit-Ellen Juuso 

     (§:t 243-250) 

 

   

 

 

  Jaakko Alamattila  

  (§:t 250-258) 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  16.8.2017 klo 15 
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ASIALISTA 

 

243 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

244 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

245 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

246 § Hallintokuntien kuuleminen 

247 § Väärtipäivät ja kunnan 140-vuotisjuhla 

248 § Enontekijä 2017  

249 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen 

250 § Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin viran täyttäminen 

251 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

252 § Lentopalvelusopimus  

253 § Henkilöstökoordinaattorin tehtävä 

254 § Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunnan jäsenen valinta 

255 § Kunnan edustus vuoden 2017 kutsunnoissa 

256 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

257 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyttämi-

nen 

258 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Khall 243 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Santeri Kirkkala ja Berit-

Ellen Juuso Jaakko Alamattilan esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksi-

mielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti jatkokokouspäiväksi 16.8.2017 klo 13, jossa 

käsitellään kehitysjohtajan viran täyttämistä haastattelujen jälkeen. 

 

Keskiviikkona 16.8.2017 klo 13  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää jatkokokouksesta, jossa käsitellään kehi-

tysjohtajan viran täyttäminen haastattelujen jälkeen. 

 

Selostus 

 

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. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

16.8.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Khall 244 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

Kunnanhallitus evästi valtuutettujen koulutusohjelmaa. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.00-15.15, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely  

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi esityslistassa olevien lisäksi seu-

raavat asiat: 

 

Projektit 

- Kilpisjärven monitoimitalon vastaanottotarkastus tehty 8.8.2017 ja talo 

on otettu vastaan 

 

Kokoukset 

-Kunnanhallitus Väärtipäivillä pe 25.8 

-Valtuuston kokous 23.8 klo 17, valtuustoseminaari 23.8 klo 14 

 

Valmistelussa olevat asiat 

-Valtuutettujen koulutusohjelma, evästyskeskustelu 

-Organisaatio- ja toimintatapojen muutosten toimenpano 

-Neuvontapuhelin lakkautetaan 

-Lausunto ”Vastaselitys lentoliikennetuesta” 

-Oppisopimuksella laitoshuoltajan määräaikainen toimii avoimeksi 

-Huoneentaulu 

 

Tapahtumat 

-Koulut alkavat ke 8.8 

-Kilpisjärven monitoimitalon avajaiset su 27.8 klo 12 

-Kunnan 140 v juhla 26.8 klo 16 Hetan liikuntahallissa, pykälä erikseen 

-Lohiseminaari 29.8 Kolarissa, valtuutetut ja virkamiehet tervetulleita 

 

Muut ajankohtaiset 

-Pakolaiset 

-pakolaiskoordinaattori Miliza Kimmel  

-omakielinen avustaja / arjen tulkki (arabian kieli) Mohamed Beneissa  

ti 15.8 

-pakolaiset saapuvat ma 21.8 alkaen 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Projektit 

- Kilpisjärven monitoimitalon vastaanottotarkastus tehty 8.8.2017 ja talo 

on otettu vastaan 

 

Kokoukset 
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- Kunnanjohtajien (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello) palaveri 

Muoniossa 3.8.2017 

- Muonion-Enontekiön terveydenhuollon siirtyminen sairaanhoitopiirille 

projektikokous 8.8 

- Valtuuston kokous 23.8 klo 17, valtuustoseminaari 23.8 klo 14 

 

Valmistelussa olevat asiat 

- Vaikuttajaelimien kokoonpanot 

- Kuntastrategia 

- Huoneentaulu Väärtipäivien kunnanhallitukseen 

- Valtuutettujen koulutusohjelma 

 

Lausunnot ym.  

- Vastaselityspyyntö 30.6.2017 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Liiken-

neviraston lausunnosta koskien lentoliikenteen tukemista 

 

Tapahtumat 

- Kilpisjärven monitoimitalon avajaiset su 27.8 klo 12 

- Kunnan 140 v juhla 26.8 klo 16 Hetan liikuntahallissa 

- Lohiseminaari 29.8 Kolarissa, valtuutetut ja virkamiehet tervetulleita 

 

Selvitykset 

- Kiinteistöselvitys 
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Khall 245 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Seppo Alatörmänen: Enontekiön Kehitys Oy:n yhtiökokous, hallituksen va-

linta 
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Khall 246 § Hallintokuntien kuuleminen 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli sivistyksen hallintokunnan ja uuden opetustoi-

mialan toiminnasta ja merkitsi tiedoksi selvityksen. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.20-16.30, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuunottamatta 

Seppo Alatörmästä, joka poistui kokouksesta tauon alkaessa.  

 

Käsittely 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunalassi oli paikalla kuultavana 

asiantuntijana ja vastaamassa kysymyksiin sekä selvitti yhteenvedon teh-

dyistä kanteluista ym.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee sivistyksen hallintokunnan ja uuden opetustoi-

mialan toiminnasta ja merkitsee tiedoksi selvityksen. 

 

Selostus 

Kunnanhallitus päätti 4.1.2017, että annetaan kaikille hallintokunnille 

tehtäväksi koota edellisten kahden vuoden ajalta kantelut ja valitukset 

sekä niihin annetut päätökset taulukkoon sekä pyydetään hallintokunnat 

vuorotellen kunnanhallituksen kokoukseen. 

Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa yhteenvedon tehdyistä kanteluista, 

valituksista ym. vuosilta 2015-2016. 

Kokoukseen on kutsuttu rehtori-sivistystoimenjohtaja.  
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Khall 247 § Väärtipäivät ja kunnan 140-vuotisjuhla 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ohjelman.  

 

Selostus 

 

Enontekiön kotiseutu- ja mökkiläistapahtuma Enontekiön Väärtipäivät jär-

jestetään 25.-27.8.2017. Tapahtuman tarkoituksena on enontekiöläisen ko-

tiseutuhengen lisääminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen paikallisen 

väestön ja Enontekiön loma-asukkaiden kesken.  

 

Väärtipäivien ohjelma esitellään kokouksessa ja se löytyy mm. kunnan ko-

tisivuilta www.enontekio.fi kohdasta Juhlavuonna tapahtuu.  

 

Kunnanvirastolla on avoimet ovet perjantaina 25.8.2017. Vuosikelloon mer-

kityn kunnanhallituksen julkisen kokouksen lisäksi päivän aikana on mm. 

työpajoja, Mökkiläispiknik, tietokilpailu kunnanvaltuutetuille Enonteki-

östä/Haluatko Väärtinääriksi?  

 

Lauantaina on Enontekiön kunnan 140-vuotisjuhla liikuntahallilla, jossa 

juhlapuheen lisäksi mm. ansiomerkkien jako kunnan luottamushenkilöille ja 

viranhaltijoille, esiintyjiä ja yhteislauluja.  
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Khall 248 § Enontekijä 2017  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Enontekijän kriteerit seu-

raavasti:  

o Myönteisessä hengessä edistänyt Enontekiön vetovoimaisuutta 

o Tehnyt Enontekiötä tunnetuksi ja näkyväksi myös kunnan ulkopuolelle 

 

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti em. kriteerien pohjalta seuraavat 

Juhlavuoden 2017 Enontekijät, jotka palkitaan Enontekiön kunnan 140-

vuotisjuhlassa 26.8.2017: 

Aki Huhtanen  

Tapio Huttunen 

Inga-Maret Gaup-Juuso 

Seppo Lankinen 

Sanna Alatalo 

 

Juhlavuoden 2017 Enontekijät palkitaan standaarilla, diplomilla ja tule-

valla kunnan juhlavuoden kirjalla.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Aki Huhtanen  

Tapio Huttunen 

Inga-Maret Gaup-Juuso 

Seppo Lankinen 

Sanna Alatalo 

 

Juhlavuoden 2017 Enontekijät palkitaan standaarilla, diplomilla ja tule-

valla kunnan juhlavuoden kirjalla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Enontekijän kriteerit seuraavasti:  

o Myönteisessä hengessä edistänyt Enontekiön vetovoimaisuutta 

o Tehnyt Enontekiötä tunnetuksi ja näkyväksi myös kunnan ulkopuolelle 

 

Kunnanhallitus nimeää em. kriteerien pohjalta Juhlavuoden 2017 Enonteki-

jät, jotka palkitaan Enontekiön kunnan 140-vuotisjuhlassa 26.8.2017 stan-

daarilla, diplomilla ja kunnan tulevalla Juhlakirjalla. 

 

Selostus 

 

Kunnassa on keskusteltu Enontekiön kunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuu-

den eteen myönteisessä hengessä tehdyn työn tekemisestä näkyväksi.  

 

Kunta voisi vuosittain palkita henkilö/-t tai yhteisön/-t, joka on myön-

teisessä hengessä tehnyt kunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden eteen 

työtä.  

 

Enontekijän kriteerit voisivat olla seuraavat:   

o Myönteisessä hengessä edistänyt Enontekiön vetovoimaisuutta 

o Tehnyt Enontekiötä tunnetuksi ja näkyväksi myös kunnan ulkopuolelle 

 

Juhlavuoden 2017 Enontekijät palkittaisiin Enontekiön kunnan 140-

vuotisjuhlassa Väärtipäivillä. 26.8.. 
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Khall 249 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Aut-

ton, Heikki Pietarisen ja Veikko Koljosen sekä päätti haastatteluaikatau-

luksi keskiviikon 16.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhal-

litus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. 

Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on 

valmius päätöksen tekemiseen. 

 

Käsittely 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että haastateltavaksi otetaan lisäksi Veikko 

Koljonen. Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Autton ja 

Heikki Pietarisen sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän 

sekä päätösaikataulun. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kehitysjohtajan viran 1.9.2017 lu-

kien ja laittanut viran haettavaksi.  

 

Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palve-

lujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, 

kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat,  

kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Ke-

hitys Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus 

kehittämistehtävistä. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 

  KEHITYSJOHTAJAN VIRAN  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 

kokemus kehittämistehtävistä. 

 

Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palve-

lujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, 

kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kunta-

markkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys 

Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana. 

 

Arvostamme kykyä analysoida toimintaympäristön muutosta, aktiivista ke-

hittämisotetta sekä hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan 

eduksi.  
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Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (n. 4200 €/kk). Viran täytössä noudate-

taan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamis-

ta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antaa 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 040 6846 871 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

1 Yhteenveto hakijoista  

  

Tiedoksi 

Hakijat 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Khall 250 § Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Pilvi Ke-

to-Leblancin ja Heli Nurmen sekä päätti haastatteluaikatauluksi maanan-

tain 28.8.2017 klo 10. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuus-

ton puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Asia käsitellään 

haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on valmius päätöksen 

tekemiseen. 

 

Käsittely 

Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta klo 17.05. Toiseksi pöytäkirjantar-

kastajaksi valittiin Jaakko Alamattila.  

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Pilvi Keto-

Leblancin ja Heli Nurmen sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatte-

luryhmän. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Pilvi Keto-

Leblancin, Anne-Mari Kukkosen ja Heli Nurmen sekä päättää haastatteluai-

kataulun ja haastatteluryhmän. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kulttuuri- ja viestintäkoordinaat-

torin viran 1.9.2017 lukien ja laittanut viran haettavaksi.  

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalve-

luiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestin-

nän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.  Tehtävään sisältyy 

kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja 

koordinointi.  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 

koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Palkkaus 

määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 KULTTUURI- JA VIESTINTÄKOORDINAATTORI  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 

koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.  

 

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalve-

luiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestin-

nän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.  Tehtävään sisältyy 

kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja 

koordinointi.  
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Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittä-

misotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden 

koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-

väksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antaa: 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

2 Yhteenveto hakijoista  

  

Tiedoksi 

Hakijat 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Khall 251 § Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Ala-

purasen, Jutta Pasman ja Heikki Suhosen sekä päätti haastatteluaikatau-

luksi maanantain 28.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhalli-

tus, valtuuston puheenjohtajisto, etsivä nuorisotyöntekijä, kunnanjohta-

ja, hallintojohtaja. Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kun-

nanhallituksella on valmius päätöksen tekemiseen. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen, 

Jutta Pasman ja Heikki Suhosen sekä päättää haastatteluaikataulun ja 

haastatteluryhmän. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Inka Alapurasen 

ja Jutta Pasman sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän. 

 

Selostus 

  

Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kulttuuri- ja viestintäkoordinaat-

torin viran 1.9.2017 lukien ja laittanut viran haettavaksi.  

 

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja ke-

hittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoi-

jana. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK). 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 

  VAPAA-AIKASIHTEERN VIRAN  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).   

 

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja ke-

hittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoi-

jana.  

 

Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittä-

misotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden 

koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-

väksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@enontekio.fi.  

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Lisätietoja antaa: 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

3 Yhteenveto hakijoista  

 

Tiedoksi 

Hakijat 

http://www.enontekio.fi/
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Khall 252 § Lentopalvelusopimus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tiedoksi lentopalvelusopimusluonnoksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi lentopalvelusopimusluonnok-

sen.  

 

Selostus  

 

Lentopalvelusopimusluonnos esitellään kokouksessa.   

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 14.8.2017 17 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 253 § Henkilöstökoordinaattorin tehtävä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Enontekiön ja Muonion kuntien yhteisen 

henkilöstökoordinaattorin toimen perustamisen 1.10.2017 lukien edellyttä-

en, että Muonion kunta sitoutuu toimeen 50 %:n kustannusosuudella seuraa-

vasti:   

Nimike: Henkilöstökoordinaattori 

Toiminta-alue: Enontekiön ja Muonion kunnat  

Tehtävänkuvaus: 

- Enontekiön ja Muonion kuntakonsernien keskitetysti hoidettavat kun-

tien henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen 

- Kuntien KT-yhdyshenkilönä toimiminen 

- Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen 

- Kuntien rekrytointiprosessista vastaaminen 

- Kuntien henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 

- Kuntien työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja) 

- Työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen 

- Lisäksi tehtävään kuluu kuntien keskusvaalilautakuntien sihteerinä 

toimiminen 

Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus 

henkilöstöhallinnon tehtävistä.  

Palkkahinnoittelu: 01ASI040 

Sijoituspaikka: Enontekiön kunta 

 

Kunnanhallitus päättää antaa viranhaltijoiden tehtäväksi toimen laittami-

sen haettavaksi sen jälkeen kun Muonion kunta on hyväksynyt henkilöstö-

koordinaattorin toimen esitetyllä tavalla. Viranhaltijoille annetaan val-

tuudet määrittää tarkemmin tehtäväkuva. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Enontekiön ja Muonion kuntien yhteisen 

henkilöstökoordinaattorin toimen perustamisen 1.10.2017 lukien edellyttä-

en, että Muonion kunta sitoutuu toimeen 50 %:n kustannusosuudella seuraa-

vasti:   

Nimike: Henkilöstökoordinaattori 

Toiminta-alue: Enontekiön ja Muonion kunnat  

Tehtävänkuvaus: 

- Enontekiön ja Muonion kuntakonsernien keskitetysti hoidettavat kun-

tien henkilöstöasiat sekä henkilöstöhallinnosta vastaaminen ja ke-

hittäminen 

- Kuntien KT-yhdyshenkilönä toimiminen 
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- Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen 

- Kuntien rekrytointiprosessista vastaaminen 

- Kuntien henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 

- Kuntien työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja) 

- Työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen 

- Lisäksi tehtävään kuluu kuntien keskusvaalilautakuntien sihteerinä 

toimiminen 

Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus 

henkilöstöhallinnon tehtävistä.  

Palkkahinnoittelu: 01ASI040 

Sijoituspaikka: Enontekiön kunta 

 

Kunnanhallitus päättää antaa viranhaltijoiden tehtäväksi toimen laittami-

sen haettavaksi sen jälkeen kun Muonion kunta on hyväksynyt henkilöstö-

koordinaattorin toimen esitetyllä tavalla.  

Selostus 

Enontekiön ja Muonion kuntien kunnanjohtajat ovat keskustelleet yhteisen 

henkilöstökoordinaattorin toimen perustamisesta.   

Tehtäväkohtainen palkka on n. 2500 €/kk ja vastuu kuluista olisi Enonte-

kiön kunta 50 % ja Muonion kunta 50 %. 

 

Työajan käytöstä kuntien välillä laaditaan raportti puolivuosittain mo-

lempien kuntien hallituksille. Muonio varaa henkilöstökordinaattorille 

oman työpisteen työskentelyä varten. 

 

Kuntien välillä laadittaisiin sopimus henkilöstökoordinaattorin tehtävien 

ostamisesta.  

Tiedoksi  

Muonion kunta 
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Khall 254 § Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunnan jäsenen valinta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää nimettäväksi Saamelaisalueen koulutuskes-

kuksen johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021 varsinaiseksi jäseneksi reh-

tori-sivistystoimenjohtajan ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi elinvoi-

malautakunnan puheenjohtajan.  

  

Selostus  

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n mukaan 

Koulutuskeskuksella on johtokunta. Opetushallitus nimittää johtokuntaan 

enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan enintään kahdeksan jäsentä. Kulle-

kin heistä nimitetään henkilökohtainen varajäsen. Päätoimiset opettajat, 

muu henkilöstö ja opiskelijat valitsevat johtokuntaan kukin keskuudestaan 

yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen johtokunnan toimikau-

deksi. Opiskelijoita edustavien jäsenten toimikausi voi poiketa muiden 

jäsenten toimikaudesta. Johtokunnan jäsenten enemmistön on edustettava 

saamelaisväestöä ja heidät nimitetään saamelaiskäräjien esityksestä. Vä-

hintään yhden johtokunnan jäsenen ja hänen varajäsenensä on edustettava 

saamelaisten kotiseutualueen kuntia. 

Koulutuskeskuksen johtokunta vastaa muiden tässä laissa sille säädettyjen 

tehtävien lisäksi opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Johtokun-

nan on seurattava saamelaisten kotiseutualueen ja saamelaisväestön koulu-

tustarpeita ja tehtävä tämän lain mukaista koulutusta, opetusta ja muuta 

toimintaa koskevia aloitteita. Johtokunnan kokoonpanosta, asettamisesta 

sekä asioiden käsittelystä johtokunnassa annetaan tarkemmat säännökset 

valtioneuvoston asetuksella. Johtokunnan tehtävistä annetaan tarkemmat 

määräykset 12 §:ssä tarkoitetussa johtosäännössä. 

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

mukaan Opetushallitus nimeää johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjoh-

tajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii koulutuskes-

kuksen rehtori.  

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus/Rehtori Liisa Holmberg on pyytänyt kuntaa 

esittämään ehdokkaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunnan jäse-

neksi. 

 

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain mukaan johtokunnassa tulee 

olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 

erityisestä syystä muuta johdu.  

 

Toimikausi on neljä vuotta alkaen syksyllä 2017.  Johtokunnassa on yh-

teensä 11 jäsentä, 6 Saamelaiskäräjien esittämää, 2 saamelaisalueen kun-

tien esittämänä ja yksi opettajien, henkilökunnan ja opiskelijoiden edus-

taja. 

Opetushallitus nimeää johtokunnan esitysten pohjalta. 

  

Tiedoksi 
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SAKK 

Ehdotetut 
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Khall 255 § Kunnan edustus vuoden 2017 kutsunnoissa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä vuoden 2017 kutsuntalautakuntaan kunnan 

edustajiksi perusturvajohtaja Annikki Kallioniemen ja varalle kehittäjä-

sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven.  

 

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi valtuuston puheenjohtajan 

tuomaan tervehdyksen kutsuntatilaisuuteen kutsunnanalaisille.  

 

Kunnanhallitus päätti pyytää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayh-

tymää nimeämään kutsuntalääkärin kutsuntatilaisuuteen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kutsuntatilaisuuden tarjoilut järjes-

tetään kunnan toimesta aikaisempien vuosien tapaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2017 kutsuntalautakuntaan kunnan 

edustajiksi perusturvajohtaja Annikki Kallioniemen ja varalle kehittäjä-

sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven.  

 

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan tuomaan tervehdyksen kut-

suntatilaisuuteen kutsunnanalaisille.  

 

Kunnanhallitus päättää pyytää Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kun-

tayhtymää nimeämään kutsuntalääkärin kutsuntatilaisuuteen. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kutsuntatilaisuuden tarjoilut jär-

jestetään kunnan toimesta aikaisempien vuosien tapaan. 

 

Selostus 

 

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto on toimittanut Enontekiön kunnanhal-

litukselle kirjeen, jossa pyydetään nimeämään kunnan edustus vuoden 2017 

kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnat järjestetään Enontekiön kunnanvirastolla 

tiistaina 29.8.2017 klo 12.00 alkaen. 

 

Kunnan tulee nimetä seuraavat henkilöt tilaisuuteen: 

- Kunnan edustaja, tervehdyspuheenpitäjä kutsunnanalaisille 

(3-5 min julistuksellinen tervehdys) 

- Edustaja kutsuntalautakuntaan ja varajäsen 

- Kutsuntalääkäri 

 

Kunnan edustajaa pyydetään tuomaan tervehdyksessään esille myös veteraa-

nien asiaa ja esittelemään toivottavasti paikalla olevan veteraanin kut-

sunnanalaisille. Veteraanit on kutsuttu avaustilaisuuteen kunniavieraik-

si. 

 

Kirjeessä todetaan, että kutsuntojen avaustilaisuus on juhlallinen ja 

kutsunnat avaa pääsääntöisesti Lapin aluetoimiston päällikkö. Kutsunnat 

ovat Puolustusvoimille vuosittainen kuntakäynti, jossa puolustusvoimien 

edustajat ja eri viranomaistahot tapaavat toisensa. Tämä pyydetään huomi-

oimaan edustajia nimetessä.  
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Aluetoimisto on toimittanut kirjeen myös Enontekiön seurakunnalle ja pyy-

tänyt seurakuntaa nimeämään edustajansa kutsuntojen avaustilaisuuteen. 

 

Kirjeessä todetaan, että osa kunnista on pystynyt viime vuosina asetta-

maan kutsuntalautakuntaan kuntansa edustajaksi sosiaali-, nuoriso- tai 

terveysalan ammattilaisen, jotka tunsivat oman alueensa mahdolliset on-

gelma- ja riskitapaukset jo ennalta. Päätöksenteko näillä paikkakunnilla 

helpottui oleellisesti ja lautakunta teki niin kutsunnanalaisia kuin puo-

lustusvoimia tukevia päätöksiä.  

Toimintamalli on käytössä valtakunnallisesti ja sillä on Pääesikunnan ja 

Maavoimien esikunnan vahva tuki.  

 

Tiedoksi 

Kunnan edustaja 

Perusturvajohtaja 

Kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

M-E terveystyön ky. 

Jääkäriprikaati/Lapin aluetoimisto 
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Khall 256 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 3.7.2017-

13.8.2017 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

 

Elinvoimalautakunta 

- 30.6.2017 

 

Hyvinvointilautakunta 

- 11.5.2017 

 

Tekninen lautakunta 

- 30.5.2017 
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Khall 257 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Ao. lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset 30.5.2017 73 

§ ja elinvoimalautakunta 30.6.2017 4 §. 

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta il-

moitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.  

 

Liite  

4 Tekninen lautakunta 30.5.2017 § 73 ja elinvoimalautakunta 30.6.2017 § 4 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 14.8.2017 25 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Khall 258 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

Birgitta Eira: Esitti huolen Muonion vuodeosaston alasajosta mm. sairaan-

hoitajien paikkoja ei täytetä jolloin mm. akuuttipotilaita ei voida pitää 

vuodeosastolla. Ollaanko palvelutasoa ajamassa alas ennen toiminnan siir-

tymistä Lapin sairaanhoitopiirille? 

Unto Kultima: Esitti huolen, että ambulanssi käy katsomassa asiakasta, 

mutta ei ota kyytiin.  

Elli-Maria Kultima:  

-Kysyi milloin monitoimitalo otetaan kokonaan käyttöön 

-Kilpisjärven terveydenhuoltotilojen vuokrasopimuksen tilanne 

-Esitti huolensa poliisien tilanteesta Enontekiöllä  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 14.8.2017  243-258 

  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 256, 

257, 258.   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 248, 252, 253, 254, 255. 

  

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 248, 252, 253, 254, 255. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
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