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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

ASIALISTA 

 

122 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

123 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

124 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

 

125 § Selvitys perusterveydenhuollon järjestämisestä 

126 § Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2025 

127 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille myönnettyjen pääoma- ja 

vakauttamislainojen muuttaminen yhdeksi pääomalainaksi 

128 § Valmisteluryhmän esitys vapaa-aikatoimen viroista 

 

129 § Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin suunnittelutyön käynnistäminen, in-

vestointikohde 099120 

130 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

131 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 122 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Birgitta 

Eira ja Elli-Maria Kultima. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esi-

tyslistan kokouksen työjärjestykseksi.     

 

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. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enem-

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei 

ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

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. 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 19.4.2017 4 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 123 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.30-15.50, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi kokoukseen alla olevien lisäksi seu-

raavat asiat: 

- Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 

- Kokousaikataulut: kunnanhallituksen kokouspäivä 9.5. muutetaan pidettä-

väksi 4.5., lisätään toinen hallitus toukokuulle 22.5. sekä valtuuston 

kokouspäiväksi on keskusteltu valtuuston puheenjohtajan kanssa ja val-

tuusto kokoontuu toisen kerran toukokuussa 17.5.. Lisäksi katsotaan uuden 

valtuuston ensimmäinen kokouspäivä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

 Lausunto Hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveyden-

huollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 

 

Tapaamiset 

 Saamelaiskäräjien puheenjohtaja 3.4.  

 Inarin kunnanjohtaja 4.4. 

 Tunturi-Lapin kunnanjohtajat 6.4.    

 Transun 12.4. 

 Tutustuminen luontaiselinkeinoihin 11.4. 

 Duodji Akatemia aloite ja palaveri 13.4. 

 

Tilaisuudet  

 Kuntalaistilaisuus/sote-selvitys 5.4.  

 Enontekiön neuvottelukunta 13.4. 

 

 

Muut  

 Aurora Arctic Drone Hackaton testikisa  

 

 

Kokoukset 

 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallitus 14.4. 
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Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

 Äänestysaluejaon muuttaminen/evästyskeskustelu  
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Khall 124 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Birgitta Eira: Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunta  

 

Sari Keskitalo:  

-Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky:n hallituksen kokous 

-Perusterveydenhuollon siirtämisselvityksen ohjausryhmän kokoukset 

-Tunturi-Lapin Kehitys hallitus 
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Khall 125 § Selvitys perusterveydenhuollon järjestämisestä  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää merkitä selvitysluonnoksen tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Enontekiön ja Muonion kunnat ovat päättäneet selvittää yhdessä Lapin sai-

raanhoitopiirin kanssa terveydenhuollon palvelujen siirtämistä Lapin sai-

raanhoitopiirille jo ennen sote-uudistusta. Kunnanhallitus hyväksyi 

20.3.2017 selvityksen tekemisen ja nimesi ohjausryhmän. Selvityshenkilöt 

ja ohjausryhmä käyvät ilmi selvitysluonnoksesta.  

 

Selvitykseen liittyen on järjestetty Enontekiöllä 5.4.2017 kuntalaisti-

laisuus mm. siirron vaikutusten arvioinnista. Tilaisuudessa olivat mukana 

myös sairaanhoitopiirin edustajat.   

 

 

Oheismateriaali 

1  Selvitysluonnos 
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Khall 126 § Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2025 

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että sivun 15 viimeinen virke korjataan vastaamaan taulukon 

sisältöä.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokra-asumisen kehittä-

missuunnitelman vuosille 2017-2025. 

 

Selostus 

Kunnanhallitus on nimennyt työryhmän selvittämään koko kuntakonsernin 

kiinteistöjen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Vuokra-asumisen kehittä-

missuunnitelma tukee selvitystyötä sekä on osa kuntastrategiaa. Uuden 

kuntalain pohjalta kuntakonsernia tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena, 

joten lähitulevaisuuden peruskorjaushaasteet vaikuttavat suuresti koko 

kunnan talouteen. Kiinteistöyhtiöiden hallitukset ovat tehneet peruskor-

jaussuunnitelmia tuleville viidelle vuodelle. Samalla on päätetty rea-

lisoitavista ja purettavista kohteista sekä suunniteltu mahdollista uu-

disrakentamista.  

Valtiokonttori ja ARA edellyttävät kunnilta vuokra-asumisen kehittämis-

suunnitelman tekemistä ennen kuin rahoitusjärjestelyjä ja tervehdyttämis-

toimia voi hakea. 

 

Liite  

1   Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 19.4.2017 9 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 
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Khall 127 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille myönnettyjen pää-

oma- ja vakauttamislainojen muuttaminen yhdeksi pääomalainaksi  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoil-

le myönnettyjen pääoma- ja vakauttamislainojen, yhteensä 490 328,26 eu-

roa, muuttamisen yhdeksi pääomalainaksi yhtiön esittämällä tavalla.    

 

Kunnanhallitus antaa viranhaltijoille tehtäväksi valmistella ja allekir-

joittaa pääomalainasta velkakirjan Enontekiön kunnan ja Kiinteistö Oy 

Enontekiön kunnan asuntojen välillä.   

 

Selostus 

  

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on toimittanut 10.4.2017 seuraa-

van kirjeen:  

 

”ESITYS KIINTEISTÖ OY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOILLE MYÖNNETTYJEN PÄÄOMA- 

JA VAKAUTTAMISLAINOJEN MUUTTAMISESTA YHDEKSI PÄÄOMALAINAKSI 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus esittää Enontekiön  

kunnalle, että kunnan myöntämät pääoma- ja vakauttamislainat muutetaan  

yhdeksi, uudeksi pääomalainaksi. 

 

Selostus: 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on saanut Enontekiön kunnalta 

vuosina 1983–1999 pääoma- ja vakauttamislainoja yhteensä  490 328,26 €, 

eri lainoja on 15 kpl. Liitteenä erittely. 

 

Kiinteistöyhtiö esittää, että kaikista em. lainoista tehdään yksi, uusi 

pääomalaina, joka täyttää osakeyhtiölain12:1-2 sekä uuden kirjanpitolain 

5:5c ja kirjanpitolautakunnan 1950/2016 ehdot ja saadaan esittää taseessa 

omassa pääomassa. Yhtiö haluaa varmistaa oman pääoman riittävyyden Sakka-

ravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoinnista aiheutuvien ker-

taluonteisten poistojen jälkeen. 

 

Kiinteistöyhtiö on vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa. Kunnanvaltuusto 

on 30.1.2003 § 6 hyväksynyt saneerausohjelman, jonka mukaan kunnan myön-

tämien lainojen lyhennykset maksetaan valtion asuntolainojen loppuun mak-

samisen jälkeen eikä lainoista peritä korkoa.  

Saneerausohjelmaa tarkastettiin vuonna 2007. Ohjelmaa lyhennettiin 1–2,5 

vuotta ja se kestää vuoteen 2034 asti. Viimeinen velkasaneerauksen tar-

kastus tehtiin vuonna 2016, jonka mukaan vuoden 2007 päätös pysyy voimas-

sa. 

 

Perustelut: 

Tytäryhtiöille on annettu tavoitteeksi selvittää omaisuusmassan tila ja 

kehittämisvaihtoehdot. Yhtiö on konserniohjeen mukaisesti hakenut konser-

nijohdon ennakkokäsityksen Sakkaravaaran B-talon purkamiselle sekä Pel-

toenon realisoinnille. Ennakkokäsitys oli myönteinen.  
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Tulevat peruskorjaukset sekä Sakkaravaaran purkaminen ja mahdollinen uu-

disrakentaminen lisäävät yhtiön lainatarvetta. Peltoenon realisoinnissa 

pitää varautua tappioihin. Vuokrajälkilaskelmien 31.2.2016 mukaan Sakka-

ravaara ja Peltoeno ovat alijäämäisiä, kertyneet alijäämät ovat yhteensä 

n. 260 000 €. Nämä kohteet vaativat pikaisia toimenpiteitä, jotta ne ei-

vät syö Hetan alueen vuokrakohteiden ylijäämiä ja näin ollen vääristä 

vuokrakehitystä negatiiviseen suuntaan.  

Yhtiö aikoo hakea Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta Sakkaravaaran 

ja Peltoenon kohteiden aiheuttaman taloudellisen epätasapainon korjaami-

seksi sekä tarvittavien purku- ja realisointitoimenpiteiden käynnistämi-

seksi. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että omistaja on huolehtinut 

taloudellisesta sekä muusta vastuustaan vuokrataloyhteisön talouden ter-

vehdyttämiseksi. Avustuksen hakuaika päättyy 28.4.2017. 

 

Enontekiöllä 10.4.2017 

 

 

Mirja Tervo 

toimitusjohtaja 

 

Liitteet tase 2016, lainaluettelo” 

 

Tase 2016 on nähtävillä kokouksessa ja lainaluettelo on alla.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lainaehtoihin ei voida laittaa 

takaisinmaksupäivää eikä korkoa ja pääomalainojen takaisin maksaminen on 

epätodennäköistä.  

 

 

Lainaluettelo:  
 
Tunturisopulit I-II–vaihe 19.5.1983   47 933,55 € 
”                         ” 7.11.1983   45 410,74 € 
”                  III–vaihe 18.5.1987   35 319,46 € 
” IV–vaihe 27.4.1989   53 820,13 € 
”  18.8.1995 vakautuslaina  43 728,86 € muutettu 7.5.1999 pääomalainaksi 
”  7.5.1999   22 537,18 € pääomalaina 
”  13.12.1999     70 651,05 € pääomalaina 
Peltoeno  7.11.1988   19 677,98 € 
Hettanen  25.9.1991   13 779,30 € 
Hetta-eno  3.11.1989   26 910,07 € 
”  9.1.1991     1 361,14 € 
Sakkaravaara  28.12.1994 vakautuslaina  50 456,38 € muutettu 7.5.1999 pääomalainaksi 
”  26.11.1996   13 455,03 € muutettu 7.5.1999 pääomalainaksi 
”  1.7.1997     4 662,17 € 
”  13.12.1999   40 625,22 € pääomalaina 
  Lainoja yhteensä                     490 328,26 € 
joista pääomalainoja yhteensä 241 453,72 € 
muita lainoja                                 248 874,57 €      
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Khall 128 § Valmisteluryhmän esitys vapaa-aikatoimen viroista 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vapaa-aikatoimen virkojen valmistelu-

ryhmän esityksen ja toimittaa sen sivistyslautakunnan käsittelyyn, minkä 

jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus nimesi 6.3.2017 valmisteluryhmän valmistelemaan vapaa-

aikatoimen virkojen kokonaisuutta. Valmistelussa tuli huomioida ainakin 

seuraavat linjaukset 

- kunnanvaltuuston hyväksymät kuntakonsernin tavoitteet   

- kunnan organisaatiomuutokset uutta kuntalakia ja muita lakeja vastaa-

viksi 

- kunnan toiminnan muutos prosessikeskeisemmäksi 

- muutosjohtamisen ja viestinnän huomioiminen tehtävissä 

- viran sisältöjen tarkasteleminen siten, että tulevat muutokset pyritään 

ennakoimaan. 

 

Kunnanhallitus nimesi valmisteluryhmään rehtori-sivistystoimenjohtajan, 

sivistyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, 

hallintojohtajan ja kunnanjohtajan. Valmisteluryhmä voi kuulla tarvitta-

essa asiantuntijoita. Valmisteluryhmän tuli tehdä esitys kunnanhallituk-

selle 2.5.2017 mennessä. 

 

Valmisteluryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Liitteenä on valmisteluryh-

män esitys vapaa-aikatoimen viroista kunnanhallitukselle.   

 

Taloustoimikunta nimesi vuonna 2016 neljä työryhmää tekemään esitykset 

vuosittaisista toimenpiteistä euromäärineen (säästöt, tulonlisäykset).  

Sivistystoimen työryhmän esityksessä on sivistystoimen virkojen osalta 

laitettu säästöarvioksi vuodelle 2017 20000 euroa. Muiden vuosien osalta 

säästöarviota ei ole kirjattu esitykseen.  

 

Mikäli valmisteluryhmän esittämät virat hyväksyttäisiin, sivistyksen 

osuudeksi jäisi kustannusarvion mukaan 66180 euroa/vuosi, kun sivistyksen 

aikaisemmassa kahden viran mallissa kustannus oli 100200 euroa/vuosi.  

Näin ollen taloustoimikunnassa esitetty sivistystoimen virkojen säästöta-

voite olisi suurempi kuin 20000 euroa.  

 

 

Liite  

2  Valmisteluryhmän esitys kunnanhallitukselle 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 19.4.2017 12 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 129 § Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin suunnittelutyön käynnistämi-

nen, investointikohde 099120 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän alussa klo 17.15-17.25, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  

 

Jaakko Alamattila kannatti esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Alustava Tsahkaljoen tulvasuojeluhankkeen suunnitelma ja avustushakemus 

ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

 

Päätöshistoria  

Tekninen lautakunta 22.3.2017 § 43 

Asian aikaisempi käsittely: 

____________________________________ 

 

31.5.2016 Tekn.ltk. 69 § TSAHKALJOEN TULVASUOJELUVALLIN RAKENNUSTYÖN 

KÄYNNISTÄMINEN 

 

Kilpisjärven Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin rakennustyön käynnistäminen 

on tullut välttämättömäksi vuoden 2010 ns. hulevesitulvan aiheuttaman 

vaaratilanteen vuoksi. 

 

Tsahkaljoen eteläpuolisilla alueilla on jo rakennettuja rakennuspaikkoja, 

vesi- ja viemärijohtoa sekä tiestöä. 

 

Lisäksi alueelta on myyty RM- rakennuspaikkoja ja ostajalla on tarkoitus 

rakentaa lähiaikana alueelle 6 kpl vuokrattavia loma-asuntoja sekä niiden 

talousrakennuksia. 

 

Enontekiön kunnan talousarvioon on varattu kyseisen tulvasuojeluvallin 

rakennustyölle vuoden 2016 talousarvioon  

45 000,- euron määräraha ja lisäksi on haettu Lapin ELY- keskukselta 

avustusta 45 000,- euroa, josta kuitenkaan päätöstä ei ole vielä saatu. 

 

Ehdotus(rakennustarkastaja):  

  

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle inves-

tointikohteen 099120 Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi aloituslupaa 

seuraavasti: 

 

Tulvasuojeluvallin rakennustyö voidaan aloittaa, mikäli ELY- keskukselta 

haettu avustus saadaan ja kyseisestä työstä saadut urakkatarjoukset kye-

tään kattamaan kunnan talousarvioon varaaman investointimäärärahan puit-

teissa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Investoinnin vastuuviranhaltijana toimii Eino Mäkelä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

Kirjanpito 

___________________________________________________ 

 

Tekn.ltk. 22.3.2017 §43 

 

Selostus: 

 

Tsahkaljoen tulvasuojauksen alustava suunnitelma kustannusarvioineen on 

toimitettu ELY-keskukselle vuoden 2015 lopussa, liite 1/43§. 2016 vuoden 

aikana asia tarkentui ja ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti kohteeseen 

laaditaan ensin perusteelliset suunnitelmat ja kustannusarvio, koska toi-

mitaan haasteellisella ja aralla alueella olevassa kohteessa. 

Suunnitelman ja kustannusarvion tekemistä varten on jätetty avustus hake-

mus 30.11.2016 ELY-keskukselle, liite 2/43§. Avustushakemus on käsitelty 

ja sille on myönnetty avustus, sähköposti-ilmoituksen mukaan. 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

  

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle inves-

tointikohteen 099120 Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi aloituslupaa 

seuraavasti: 

 

Tulvasuojeluvallin suunnittelutyö voidaan aloittaa heti, itse 

rakentamiseen ei ryhdytä ennekuin: 

- suunnitelmat ja kustannusarvio valmistuu. 

- ELY-keskus myöntää avustuksen itse rakentamiseen. 

- Kyseisestä työstä saadut urakkatarjoukset kyetään kattamaan myönnetyn 

avustuksen ja kunnan talousarvioon varaaman investointimäärärahan puit-

teissa 

 

Investoinnin vastuuviranhaltijana toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------------- 

Liitteet 

1 Alustava Tsahkaljoen tulvasuojeluhankkeen suunnitelma 

2 Avustushakemus 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta  

Kalevi Keskitalo
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 130 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset laillisiksi ja 

panna ne täytäntöön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston pää-

tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää-

tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätet-

tävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 29.3.2017 ja käsitellyt seuraa-

vat asiat: 

 

8 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

9 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

10 §  Investointimäärärahan siirto kohteesta 099118 Jyppyrän kaava- 

tiet, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen 

 

11 §  Kiinteistö Oy Ounasmajojen jakautuminen 

 

12 §  Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen / Päiväkoti  

 

13 §  Rakennustarkastajan viran täyttäminen 

 

14 §  Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen 

 

15 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 131 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

Jaakko Alamattila: 

Hiihtomaan aukiolon jatkaminen. Kunnanjohtaja totesi, että asia selvite-

tään pikaisesti Hiihtomaan vastuuhenkilön kanssa ja tavoite on, että 

Hiihtomaan aukioloa jatketaan kelien mukaan.  

Berit-Ellen Juuso:  

Karesuvannon saamenkielisen opetuksen opettajatilanne. Sivistyslautakunta 

on siirtänyt 3.4.2017 Karesuvannon saamenkielisen vakinaisen luokanopet-

tajan Hetan koulukeskukseen vuodeksi jo toistamiseen tuntiopettajaksi. 

Järjestely ei ole Karesuvannon saamenkielisen opetuksen kokonaisuuden 

kannalta tarkoituksenmukainen. Juuso esittää että perustettaisiin Ka-

resuvantoon toinen saamenkielisen luokanopettajan virka toistaiseksi, 

jolla voitaisiin turvata Karesuvannon saamenkielinen opetus.  

Kunnanhallitus päätti, että viranhaltijat selvittävät virkajärjestelyt ja 

sen miten näillä päätöksillä on edistetty saamenkielistä opetusta.    

Sari Keskitalo:  

-Lausunnon tekeminen poliisien turvaamiseksi kunnassa ja Kelan palvelujen 

säilyminen kunnassa. Miten voidaan turvata kuntalaisten palvelujen saami-

nen. Kunnan tulisi löytää keinot Kela-palveluiden säilyttämiseksi ja teh-

dä poliisiasiasta lausunto. Ulla Keinovaara oli samaa mieltä asiasta.  

Ulla Keinovaara:  

-Latuasioiden tilanne ja koska on tulossa hallitukseen. Kunnanjohtaja 

totesi, että kunnanhallitus palautti asian tekniikan valmisteltavaksi. 

Tekniikka tuo asian kunnanhallitukseen kun asia on valmis. 

Birgitta Eira:  

-Kielipesän valmistelutilanne. Todettiin, että nyt ollaan kartoittamassa 

osallistujia  

-Hyrylän valot ja akustiikka vaativat korjausta 

-Kilpisjärvelle roskis tienlaitaan 

-Saamenkielisen kirjastonhoitajan yhteisvirka naapurimaiden kanssa tulisi 

saada 

Elli-Maria Kultima 

-Kilpisjärven jäteaseman roskatilanne 

-Kilpisjärven monitoimitalon hallinnon tilanne ja kyläläisten ottaminen 

mukaan valmisteluun  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 19.4.2017  122-131 

   

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: 122,123,124,125,126,128,129,130,131. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 127. 

  

 

 

 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: 127. 

 

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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