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ASIALISTA 

 

 

140 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

141 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

142 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

 

143 § Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen 

 

144 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 

 

145 § Valtuuston antamat selvitystehtävät  

 

146 § Selvityksen antaminen tarkastuslautakunnalle  

 

147 § Hallintokuntien kuuleminen/Sivistystoimi 

 

148 § Oikaisuvaatimus vuoden kylärahapäätöksestä/Kilpisjärven Martat ry 

 

149 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 3.4.2017 § 

39 

 

150 § Rakennustarkastaja viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvista-

minen 

 

151 § Hallintosäännön päivittäminen 

 

152 § Lausunnon antaminen Metsähallituksen toiminnasta muun kuin metsäta-

louden osalta 

 

153 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2017 

 

154 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

155 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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Khall 140 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Elli-Maria 

Kultima ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esitys-

listan 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. 
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Khall 141 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi kokoukseen alla olevien lisäksi seu-

raavat asiat: 

-Saamelaisnuorten taidetapahtuma Hetassa 4.5.2017 

-Asiantuntijalausunto ja asiantuntija hallintovaliokunnassa 11.5.2017: 

Kunnanjohtaja kävi läpi kokoamansa PP-esityksen keskeisistä asioista, 

joita kunta on aikaisemmissa lausunnoissaan korostanut ja annetaan myös 

em. lausunnot hallintovaliokunnalle.  

 

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 

Asiantuntijalausunto ja asiantuntija hallintovaliokunta 11.5.2017: 

Sote-järjestämislaki ym. sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset 

 

Tapaamiset 

 

Tilaisuudet  

 Kuntalaistilaisuus/Luottamushenkilöorganisaatio ja sote-selvitys 3.5. 

klo 17 kunnanvirastolla 

 

Muut  

 

Kokoukset 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

 Tornio-Muoniojoen kalastusmatkailun kehittämishankkeeseen osallistumi-

nen  

 Periaatepäätös lentoliikenteen tukemisesta vuosina 2017-2019  
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Khall 142 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Elli-Maria Kultima: Liikennefoorumi Karesuvannossa. Foorumissa tuli esil-

le, että Aurora-hankkeen jälkeen ei ole muuta rahoitusta valtatie 21:lle 

varattu. 
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Khall 143 § Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se uudistaa kunnan ke-

hittämis- ja elinvoimamallin selostuksessa olevan kuvan mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön Kehitys Oy:n toimin-

ta siirretään selvityksen mukaisesti viimeistään 1.1.2018 Enontekiön kun-

taan lukuun ottamatta yhtiön omistamia kiinteistöjä. Viimeistään 1.1.2018 

mennessä tulee olla selvitys kiinteistöistä. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen 

tekemään tarvittavat päätökset kehittämis- ja elinvoimamallin yksityis-

kohdista mm. liikkeenluovutuksesta, jolla kehitysyhtiön henkilöstö siir-

tyy nk. vanhoina työntekijöinä kunnan palvelukseen sekä toimeenpanemaan 

malli annetussa aikataulussa.  

 

Merkitään, että Jaakko Alamattila jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että jätettäisiin asia käsittelemättä vielä ja 

käsiteltäisiin sitten kun kaikki on valmiina. Esitystä ei kannatettu.  

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti lisäyksenä, että viimeistään 

1.1.2018 mennessä tulee olla selvitys kiinteistöistä. Puheenjohtaja kysyi 

voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti, mikä hyväksyttiin.  

 

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 15.00-15.10, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Päätösehdotus  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se uudistaa kunnan ke-

hittämis- ja elinvoimamallin selostuksessa olevan kuvan mukaisesti.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön Kehitys Oy:n toimin-

ta siirretään selvityksen mukaisesti viimeistään 1.1.2018 Enontekiön kun-

taan lukuun ottamatta yhtiön omistamia kiinteistöjä. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen 

tekemään tarvittavat päätökset kehittämis- ja elinvoimamallin yksityis-

kohdista mm. liikkeenluovutuksesta, jolla kehitysyhtiön henkilöstö siir-

tyy nk. vanhoina työntekijöinä kunnan palvelukseen sekä toimeenpanemaan 

malli annetussa aikataulussa.   

 

Selostus 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti sekä joulukuussa 2014 että joulukuussa 

2015 asettaa talousarviossa vuodelle 2015 ja 2016 tytäryhteisöille toi-

minnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Enontekiön Kehitys Oy:lle ase-

tettiin yhdeksi tavoitteeksi selvittää mahdollisuudet yhtiön uudelleen-

järjestelemiseksi seuraavasti:   

 

Kunnan talousarvio 2015:  

Enontekiön Kehitys Oy:n on vuoden 2015 aikana selvitettävä mahdollisuudet 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 4.5.2017 7 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyihin joko siten, että elinkeinotoi-

men toiminnot sulautetaan takaisin osaksi peruskuntaa tai vastaavasti 

yhtiön omistama kiinteistömassa fuusioidaan kunnan muihin kiinteistöyhti-

öihin. Samassa yhteydessä on selvitettävä museotoiminnoista luopumisen 

mahdollisuudet. 

 

Kunnan talousarvio 2016: 

Enontekiön Kehitys Oy:n tulee selvittää vuoden 2016 aikana mahdollisuudet 

yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyihin joko siten, että elinkeinotoi-

men toiminnot sulautetaan osaksi peruskuntaa tai vastaavasti yhtiön omis-

tama kiinteistömassa fuusioidaan kunnan muihin kiinteistöyhtiöihin tai 

muulla perustellulla mallilla. Samassa yhteydessä on selvitettävä museo-

toiminnoista luopumisen mahdollisuudet. 

 

Kunnan talousarvio 2017: 

Kunnanvaltuusto päätti 7.12.2016 talousarvion vuodelle 2017 ja talous-

suunnitelman vuosiksi 2017–2019. Valtuuston päättämässä Talousarvio 2017 

ja taloussuunnitelma 2017–2019 asiakirjassa asetetaan kuntakonsernin yh-

teiseksi tavoitteeksi ”Hyvä johtaminen ja hallinto”, joka sisältää mm. 

johtamisen uudistamisen ja virtaviivaistamisen sekä byrokratian vähentä-

misen. Yhtenä tavoitteena on ”Elinkeinojohtamisen uusi organisointi”. 

  

Talousarvioon 2017 on kirjattu tavoitteeksi uudistaa kunnan nykyinen ke-

hitys- ja elinkeinotoimintamalli ja aikataulutavoitteeksi, että uusi 

elinvoimajohtamisen malli otetaan käyttöön alkuvuonna.   

 

Enontekiön Kehitys Oy:lle valtuusto asetti seuraavan tavoitteen vuodelle 

2017: ”Enontekiön Kehitys Oy:n mahdollisen uudelleenjärjestelyn toimeen-

pano yhteistyössä konsernijohdon kanssa.” 

 

Asian valmistelu on aloitettu jo vuoden 2015 alussa valtuuston toimek-

siannon perusteella Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksessa 24.2.2015, jol-

loin kehityksen hallitus päätti tehdä yhtiön jatkoa koskevat päätökset 

myöhemmin kuluvana vuotena sekä pyytää kommentteja myös tilintarkastajal-

ta. 

 

Valtuuston antamaa selvitystehtävää on valmisteltu kunnanjohtajan ja 

Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajan toimesta vahvemmin syksystä 2016 

alkaen. 

 

Valmistelun edetessä suunnitelma kunnan elinkeinotoiminnan uudelleen or-

ganisoinniksi on esitelty Enontekiön Kehitys Oy:n hallitukselle 

2.11.2016, joka on todennut, että esitys ei sisällä riittävän tarkasti 

suunnitelmaa siitä miten Enontekiön kunnan elinkeinopalveluiden järjestä-

minen turvataan tulevaisuudessa. Yhtiön hallitus päätti tuolloin palaut-

taa asian valmisteluun asian keskeneräisyyden vuoksi. 

 

Valmistelun aikana Enontekiön Kehitys Oy:n tulevaisuudesta on pyydetty 

lausuntoa ja saatu 15.11.2016 Enontekiön Yrittäjät ry:ltä, joka on huomi-

oitu selvitystyössä.  

 

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 21.11.2016 § 254 ja päätti antaa Enonteki-

ön Kehitys Oy:n sekä kuntakonsernin elinvoimajohtamisen tulevaisuudesta 

seuraavan evästyksen:  

Kehitetään kunnan elinvoimaa siten, että  
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- kuntakonsernin etu otetaan huomioon,  

- yrittäjän ääni kuuluu ja 

- kiinteistöt keskitetään yhteen paikkaan. 

Kuntakonsernin elinvoimajohtamisen muutosta valmistellaan perustamalla 

muutostyöryhmä kunnanjohtajan johdolla.  

 

Uuden kuntalain toimielimiä ja johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuk-

sia, luottamushenkilöitä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevia 

lainkohtia sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden 

alusta lukien. Kuntalaissa korostetaan strategisen johtamisen tärkeyttä 

ja kuntalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätök-

sentekoon. Tämä merkitsee sitä, että kunnan toimintamalleja on kehitettä-

vä. Samalla on keskusteltava kunnan ja kuntakonsernin elinvoimajohtamisen 

tulevaisuudesta. Elinvoima tulee Enontekiön kunnan strategisen johtamisen 

keskiöön. 

 

Tulevaisuudessa kunnan tehtävissä tulee korostumaan elinvoimajohtaminen. 

Enontekiön kunnan elinvoimaisuuden kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä 

ei vastaa tällä hetkellä kukaan. Kehitysyhtiön tehtävänä on osaltaan vas-

tata elinvoima-asioista ja kunnanhallituksella on oma roolinsa. Elinvoi-

maisuuden kehittäminen kuitenkin edellyttää vahvaa kunnan eri toimintojen 

kehittämistä ja yhteensovittamista kunnan strategisten tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. 

 

Uuden kuntalain ja tulevaisuuden kunnan roolin muuttumisen myötä elinvoi-

makokonaisuus on tarkoituksenmukaista tuoda kunnan toiminnan keskiöön, 

jota se ei voi olla tilanteessa, jossa elinvoimajohtamisen kokonaisuus on 

hajautettu kuntakonsernissa. Esitetty malli mahdollistaa myös sen, että 

kehittämisestä vastaava voisi laajemmin kehittää kuntakonsernin toimintaa 

ja elinvoimaa. 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n omistamista kiinteistöistä on tehty erillinen 

selvitys.  

 

Liitteenä olevan elinvoimajohtamista koskevan selvityksen perusteella on 

vaihtoehdoiksi jäänyt kaksi mallia: 

- Kehitys Oy jatkaa nykymallilla Enontekiön Kehitys Oy 

- Kehitys Oy:n toiminta liitetään Enontekiön kuntaan ja Kehitys 

Oy:n kiinteistöt jäävät yhtiöön jolloin Enontekiön Kehitys Oy 

muutetaan Kiinteistö Oy:ksi (työnimi) 

 

Jälkimmäisessä mallissa Enontekiön Kehitys Oy:n työntekijät siirtyvät 

työsopimuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Enontekiön kunnan palveluk-

seen nk. vanhoina työntekijöinä. 

 

Kunnan elinvoimajohtaminen uudistuu osakeyhtiömallista laajemmaksi kunnan 

kehittämis- ja elinvoimamalliksi (kuva). Mallissa otetaan huomioon ja 

pidetään huolta, että Kehitys Oy:ssa hyväksi havaitut käytännöt kuten 

yhteismarkkinointi ja yrittäjien äänen kuuluminen toimivat jatkossakin.  
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Liite  

1 Elinvoimajohtamisen uusi organisointi – Kehittämis- ja elinvoimamalli  
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Khall 144 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

1.6.2017 alkaen ao. kuvan mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushen-

kilöorganisaatioksi, joka sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toi-

mielinten lisäksi kaksi lautakuntaa (elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain 

mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yri-

tysfoorumin.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiö-malli toteu-

tettaisiin kahden vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin 

ja kehitettäisiin jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka pa-

rantavat mallia ja sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyy-

si kokeilusta ja toiminnan vakiinnuttamisesta.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että perusturvalautakunta 

olisi hyvinvointilautakunta. Birgitta Eira kannatti esitystä. Keskustelun 

kuluessa puheenjohtaja kysyi voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti, 

mikä hyväksyttiin. 

 

Keskustelussa todettiin, että kunnanjohtaja täydentää kuvaa keskustelussa 

esille tulleilla asioilla, minkä jälkeen esittelee luottamushenkilöorga-

nisaatiokuvan hallitukselle.   

 

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 16.35-16.45, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Kunnanjohtaja esitteli täydennetyn luottamushenkilöorganisaation (ao. 

kuva).  

 

 

 
 

 

 

Kuva. Luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen (Enontekiö-malli) 
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Ulla Keinovaara kannatti päätösehdotusta.  

 

Birgitta Eira esitti, että valitaan 8 jäsentä kunnanhallitukseen ja lau-

takuntiin. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitys-

tä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesi-

tys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 

”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla) ja 2 

”ei” ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria). Puheenjohtaja totesi, 

että kunnanjohtajan päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätöksek-

si. 

 

Merkitään, että Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän kä-

sittelyn jälkeen klo 19.45. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

1.6.2017 alkaen liitteen mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushenki-

löorganisaatioksi, joka sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toimie-

linten lisäksi kaksi lautakuntaa (elinvoima ja perusturva), kuntalain 

mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yri-

tysfoorumin.  

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Enontekiö-malli toteu-

tettaisiin kahden vuoden kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin 

ja kehitettäisiin jatkuvasti. Malliin voidaan tehdä muutoksia, jotka pa-

rantavat mallia ja sen toimivuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyy-

si kokeilusta ja toiminnan vakiinnuttamisesta.  

 

Selostus 

 

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2016, mutta useita säännöksiä sovelletaan 

1.6.2017 lukien uusien valtuustojen toimikauden alusta lukien.  Tuolloin 

voimaan tulevia lainkohtia ovat erityisesti kunnan luottamushenkilöhal-

lintoon, päätöksentekoon, johtamiseen ja kunnan asukkaiden osallistumis-

oikeuteen liittyvät säädökset. 

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhal-

litus ja tarkastuslautakunta.  

 

Uudessa kuntalaissa vanhusneuvoston lisäksi pakollisiksi vaikuttamistoi-

mielimiksi on säädetty nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Toimijoista 

pakollisia ovat joko kunnanjohtaja tai pormestari. Johtamisen välineistä 

pakollisia ovat kuntastrategia, kunnan hallintosääntö ja kunnanjohtajan 

johtajasopimus. 

 

Valtuusto voi lisäksi asettaa: 
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1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta 

valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokun-

taan. 

 

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi aset-

taa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 

 

Uusi kuntalaki ei sääntele, mitä muita toimielimiä tai kuinka monta niitä 

kunnassa on oltava. Erityislainsäädäntö voi määrätä, että tiettyä tehtä-

vää varten on perustettava kunnallinen viranomainen. Kunta voi tällöin 

päättää, mikä toimielin tehtävästä huolehtii. Yleisimmin erityislainsää-

dännön mukaisesta tehtävästä vastaa lautakunta, mutta toimielin voi olla 

myös kuntien yhteinen lautakunta tai valiokunta. Kuntalaki ei myöskään 

sääntele, miten toimielimet kunnassa on organisoitava.  

 

Kuntalaki (31 §) tunnistaa nyt ensimmäistä kertaa vaihtoehtoiset toimie-

linorganisaation mallit, joita ovat vakiintuneen perusmallin lisäksi va-

liokuntamalli ja puheenjohtajamalli. Nämä ovat laissa annettuja esimerk-

kejä organisaatiomalleista, eli muutkin mallit ovat mahdollisia. Kunta-

lain tarkoituksena ei ole asettaa esteitä kuntien omalle kehitystyölle. 

Kunnat voivat siten kehittää organisaatiomallejaan vapaasti ja paikalli-

siin olosuhteisiin sopivalla tavalla. Myös edellä mainittujen tapojen 

edelleen kehittäminen on mahdollista. 

  

Valtuutettujen lukumääräksi on Enontekiöllä päätetty 17 valtuutettua, 

joka on suurempi kuin kuntalaissa säädetty vähimmäismäärä (13) enintään 

5000 asukkaan kunnissa. Valtuuston koko, toimielinorganisaatiomalli, joh-

tamismalli, puheenjohtajien asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismah-

dollisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. 

 

Kunnan johtamisessa aiempaa enemmän korostuu kunnan oma strateginen joh-

taminen ja tavoitteiden selkeys. Kunnan omien vahvuuksien hyödyntäminen 

ja mahdollisuuksien realisointi on riippuvainen johtamisesta. Kunnan joh-

tamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolit, selkeä vastuunjako 

sekä vuorovaikutukseen perustuva yhteistyö ja luottamus ovat olennaisia 

tekijöitä onnistumisen kannalta. 

 

Huomattava on, että mitkään mallit eivät sinänsä takaa hyvää johtamista. 

Hyvän johtamisen onnistuminen edellyttää ymmärrystä johtamisen tärkeydes-

tä sekä kykyä toteuttaa johtajuutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 

Uusi kuntalaki sekä sote- ja maakuntauudistus asettavat sekä luottamus-

henkilöorganisaation että viranhaltijaorganisaation uusien haasteiden 

eteen. Organisaatiorakenteen tulisi edesauttaa mahdollisimman hyvin kun-

takonsernin strategisten päämäärien saavuttamista ja palvelutehtävien 

toteuttamista. Maakuntahallinto vaikuttaa suoraan kunnan tehtäviin ja 

päätöksentekojärjestelmän on syytä uudistua kunnan uusien tehtävien mu-

kaiseksi. 

 

Uuden kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 

oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä 

huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 

Kuntalaisten osallistuminen on merkittävä osa kunnan johtamisjärjestelmää 
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ja valtuuston on otettava kantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikutta-

mismahdollisuuksien kokonaisuuteen. 

 

Kuntademokratia on perinteisesti nähty vallankäytön ja vain edustukselli-

sen demokratian näkökulmasta, mikä osaltaan heikentää kuntalaisten kiin-

nostusta ja luottamusta päätöksentekoa kohtaan. Kuntademokratian toimi-

vuus haastaa nyt ottamaan huomioon kuntalaisen suoran ja jatkuvan vaikut-

tamisen entistä enemmän sekä varaamaan riittävät resurssit osallistumisen 

toteuttamiselle päätöksentekoprosesseissa. Näin täydennetään edustuksel-

lista demokratiaa ja turvataan kuntalaisten halu vaikuttaa yhteisiin asi-

oihin. 

 

Edustuksellisen demokratian lisäksi kunnassa on siis huolehdittava siitä, 

että muita kuntalaisten, asiakkaiden ja yhteisöjen osallistumisen ja vai-

kuttamisen muotoja uudistetaan ja laajennetaan. Viranhaltija- ja luotta-

mushenkilöorganisaatioilla tulee olla jatkossa valmiudet suoran demokra-

tian ja asiakasdemokratian tarpeen tunnistamiseen ja erityisesti asiak-

kaan eli kuntalaisen osallistamiseen.  

 

Lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä organi-

saatiorakenne huomioiden pienen kunnan rajalliset henkilöstöresurssit ja 

ketterä päätöksenteko. Selkeä luottamushenkilöorganisaatio edistää työn-

jakoa päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välillä. Organisaation vir-

taviivaistamisella vähennetään valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoon 

kuluvaa työtä. Tavoitteena tulisikin olla päätöksentekojärjestelmän yk-

sinkertaistaminen siten, että asioiden moninkertaista käsittelyä välte-

tään ja rutiiniluonteisissa ja operatiivisissa asioissa toimivaltaa siir-

retään viranhaltijajohdolle.  

 

Yksityiskohtainen valmistelu toimivallanjaosta sisällytetään hallinto-

sääntöön, joka tulee päätettäväksi organisaation hyväksymisen jälkeen.  

 

Kunnan organisaatiomallista on keskustelu eri kokoonpanoissa vuodesta 

2016 lähtien. Valtuuston päättämässä Talousarvio 2017 ja taloussuunnitel-

ma 2017–2019 asiakirjassa asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi ”Hyvä johta-

minen ja hallinto”. Tavoitteena on uudistaa ja virtaviivaistaa johtamis-

ta. Samalla valtuusto asetti tavoitteeksi, että byrokratiaa vähennetään. 

Valtuuston tehtäväksianto oli seuraava: Uusi toimintamalli 1.6.2017. Mit-

tariksi asetettiin se, että uusi toimintamalli on uuden valtuuston alka-

essa käynnistynyt. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle tehtäväksi sel-

vittää poliittisen valmistelu- ja päätöksentekomallin 31.3.2017 mennessä.  

 

Selvityksessä suositellaan Enontekiö-mallin käyttöönottoa 1.6.2017,joka 

sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lau-

takuntaa (elinvoima ja perusturva), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet 

sekä kuntalaisfoorumin, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin.  

 

Enontekiön kunnassa on haluttu korostaa myös kokeilukulttuurin merkitystä 

mm. talousarviossa. Enontekiö-malli voitaisiin toteuttaa kahden vuoden 

kokeiluna. Kokeilun aikana mallia arvioitaisiin ja kehitettäisiin jatku-

vasti ja voidaan tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja sen toimi-

vuutta. Kahden vuoden jälkeen tehdään analyysi kokeilusta ja toiminnan 

vakiinnuttamisesta.  

 

Liitteenä on selvitys.  
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Liite 

2 Uusi toimintamalli – Luottamushenkilöorganisaatio + täydennetty kuva 
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Khall 145 § Valtuuston antamat selvitystehtävät  

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tehdyt selvitykset tiedoksi ja toimittaa ne tässä 

vaiheessa ao. toiminnasta vastaavalle viranhaltijalle ja lautakunnalle 

sekä valtuutetuille.   

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnanhallitus merkitsee tehdyt selvitykset tiedoksi ja toimittaa ne täs-

sä vaiheessa ao. toiminnasta vastaavalle viranhaltijalle ja lautakunnalle 

sekä valtuutetuille.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tehdyt selvitykset tiedoksi ja toimittaa ne ao. 

toiminnasta vastaavalle viranhaltijalle ja lautakunnalle sekä valtuute-

tuille.   

 

Kunnanhallitus edellyttää, että ao. vastuuviranhaltijat käyttävät selvi-

tyksiä hyväksi työssään ja ottavat käyttöön tai tekevät päätöksen toimi-

valtansa puitteissa selvityksissä olevista asioista sekä valmistelevat 

tarvittaessa asiat toimivaltaiselle viranhaltijalle, lautakunnalle tai 

kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.  

 

Selostus 

 

Valtuuston talousarviossa 2017 antamat ja kunnanhallituksen talousarvion 

täytäntöönpano-ohjeessa 4.1.2016 toimeenpanemat selvitykset ovat liittee-

nä.  

1) kehitys- ja elinkeinotoimintamalli 

2) luottamushenkilöorganisaatio 

3) kunnan virasto-organisaatio (toimitetaan 4.5 jälkeen) 

4) varhaiskasvatuksen kehittämisvaihtoehdot 

5) peruskoulun kehittämisvaihtoehdot 

6) kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen kustannustehokkuuden lisääminen 

7) lukion kehittämisvaihtoehdot 

 

Kiintiöpakolaisten vastaanottoa koskeva toimenpidekokonaisuus ei ole val-

mis vaan työ jatkuu. 

 

Liitteet 

1 kehittämis- ja elinvoimamalli 

2 luottamushenkilöorganisaatio 

3 kunnan virasto-organisaatio (lähetetään 4.5 jälkeen) 

4 varhaiskasvatuksen kehittämisvaihtoehdot 

5 peruskoulun kehittämisvaihtoehdot 

6 kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen kustannustehokkuuden lisääminen 

7 lukion kehittämisvaihtoehdot 

 

Tiedoksi 

Rehtori-sivistysjohtaja 

Varhaiskasvatusohjaaja 

Sivistyslautakunta
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Khall 146 § Selvityksen antaminen tarkastuslautakunnalle  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.  

 

Merkitään, että Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen kir-

jallisena, joka liitteenä.  

 

Käsittely  

Keskustelun kuluessa Sari Keskitalo kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. 

 

Birgitta Eira esitti, että selvityksen viimeinen kappale otetaan pois ja 

kunnanhallitus toteaa, että kohta 1,4 ja 5 tulevat jatkokäsittelyyn. Esi-

tystä ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen tarkastuslautakunnalle: 

 

1. Kunnanvaltuusto päätti 4.12.2014 § 44 hyväksyä ja ottaa vastaan 

hiihtomaan varat ja velat yhtiön purkamisen seurauksena, Sopimuksen 

varojen ja velkojen siirtämisestä Enontekiön kunnalle (liitteineen) 

mukaisesti, sekä valtuuttaa Heikki Järvistön tarpeen mukaan vii-

meistelemään sopimuksen kunnan puolesta ja allekirjoittamaan sen. 

Edelleen kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa hallituksen hyväksymään 

tarpeen mukaan lainojen ja muiden siirtyvien sopimusten siirtoon 

liittyvät sopimukset.  

Hetta Hiihtomaa Oy:llä on ollut Nordea Master johdannaissopimus. 

Nordea pankki ei useista yhteydenotoista huolimatta ole tehnyt 

siirrosta uutta sopimusta, joten kunta on jättänyt ko. erääntyneet 

erät maksamatta. (Maksanut takaajan ominaisuudessa varsinaiset lai-

nojen lyhennykset ja lainanhoitokulut). Nordea on 2.12.2016 päivä-

tyllä kirjeellä irtisanonut ko. johdannaissopimuksen erityisen 

eräännyttämisperusteen johdosta ja perinyt johdannaissopimuksen pe-

rusteella erääntyneet saatavat kunnalta. Kyse ei ole purkamisesta 

aiheutuneesta kulusta vaan johdannaissopimuksen erääntyneistä saa-

tavista.  

 

2. Ei ole kilpailutettu. Kunnan yleinen hankintaohje: 2.1.3 Hankinta 

ilman kilpailuttamista (suora hankinta) s. 24: ”Muissa palveluhan-

kinnoissa alle 5.000 euron suuruisia palveluhankintoja voidaan pi-

tää sellaisina, joissa kilpailuttaminen ei ole yleensä tarkoituk-

senmukaista.” Kunnanhallitus on 4.7.2016 § 165: Tiedonhankinta kun-

nan talouden ja toiminnan tehostamiseksi: Kunnanjohtaja selvitti 

työn tarkoituksen ja tavoitteen sekä kustannusarvion. Kunnanhalli-

tus merkitsi tehtävän analyysin hyväksyen tiedoksi. Raportti on kä-

sitelty johtoryhmässä 4.11.2016 ja annettu tiedoksi kunnanhallituk-

selle 7.11.2016 § 228. Raportti huomioidaan kunnan toiminnan ja ta-

louden suunnittelussa.  

 

3. Ei ole kilpailutettu. Vielä vuonna 2016 voimassa olleen hankinta-
lain mukaan tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kyn-
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nysarvo oli 30 000 euroa. Kunnan yleinen hankintaohje: 2.1.3 Han-

kinta ilman kilpailuttamista (suora hankinta) s. 24: ”Suora hankin-

ta on mahdollista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mah-

dollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät il-

meisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia 

eli ns. transaktiokustannuksia. Suora hankinta on mahdollista myös 

silloin, kun tavaran tai palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa, 

tai kun hankittavaa tavaraa ei ole muualta saatavissa tai kysymyk-

sessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta.”  Kunnan sisäisen ja 

ulkoisen viestinnän toteuttaminen on ollut valtuuston 2016 hyväksy-

män talousarvion yhtenä painopistealueena. Verkkosivujen uudistus 

vastaa osaltaan siihen. Kunnanhallitus päätti 8.6.2016 150 § kunnan 

verkkosivujen uudistamisesta. Uudet verkkosivut avattaisiin halli-

tuksen selostuksessa todetulla tavalla viimeistään juhlavuoden al-

kaessa 1.1.2017, joten hankinta oli kiireellinen ja tarjouskilpai-

lussa mahdollisesti saavutettavien parempien hinta- tai muiden eh-

tojen ei arvioitu ylittävän kilpailun järjestämisestä aiheutuvia 

kustannuksia ja palvelun hintataso oli tiedossa. 

 

4. Ei kilpailuteta: 
-Vahinkotapauksissa ei ole edes mahdollisuutta (tekijä, aika, va-

hingon laajuus, vanhat rakenteet) laatia urakkatarjousasiakirjoja 

(ulkopuolinen asiakirjojen laatija maksaa myös) sekä kilpailuttaa 

kohteita. 

-Kohteiden jälleenrakentaminen on notkeampaa ja materiaalien valin-

nat vapaampia omana työnä. 

-Vahinkotapauksissa työt aloitettava heti lisävahinkojen estämisek-

si. 

-Työnjohtokustannuksia ei ole investointeihin merkittävästi lisätty 

koska viranhaltijat hoitavat työnjohdon. Huomioitava, että urakoit-

sijasta riippuen työnvalvonta voi vaatia jopa enemmän resursseja, 

ilman valvontaa ei kohteita voi jättää. 

-Kunnan omana työnä tekeminen on järkevää, jos löytyy hyvät itseoh-

jautuvat tekijät, jos niitä ei ole saatavilla silloin ei kannata 

tehdä omana työnä. 

-Kunnan puolesta työntekijätkin maksavat tuloveronsa kuntaan, työl-

listävä vaikutus. 

-Huomioitava, että kunta on myös kilpailuttanut kohteita: Liikunta-

hallin ulkopuolinen remontti sekä Kilpisjärven monitoimitalo. Koh-

teiden arvo n.3,5 milj.€, Kilpisjärven monitoimitalo on tästä n. 

3,3 milj. €. 

-Omana työnä tehtyjen kohteiden arvo on n. 1,3 milj.€, päiväkoti on 

tästä n. 0,9 milj.€. 

-Eli kaikkia kohteita ei kilpailuteta, mitä ei ole mahdollis-

ta/taloudellisesti järkevää, mutta kohteet mihin saadaan selvät 

urakka-asiakirjat tai ei ole omia resursseja kilpailutetaan. 
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- Huomioitava myös, että kilpailutettaessa ei kuntaan jää välttä-

mättä yhtään verotuloa, jos tekijät tulevat ulkopuolelta kunnan. 

 

5. Päiväkodin tontin raivauksen päätti teknisen johtajan saaman tiedon 
mukaan silloinen kunnanjohtaja, ei nimetty vastuuviranhaltija. Toi-

mivalta on vastuuviranhaltijalla.  

Lopuksi kunnanhallitus pyytää tarkastuslautakuntaa kuntalaissa mainittu-

jen tehtävien mukaisesti tulevassa raportissa arvioimaan miten valtuuston 

asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat kunnassa ja kuntakonser-

nissa toteutuneet. Samalla kunnanhallitus toivoo tarkastuslautakuntaa 

kiinnittämään huomiota talouden tasapainoon, miten kunta voisi sitä edel-

leen parantaa ja miten kuntakonsernissa voitaisiin kehittää konsernikes-

keisempää talouden esittämistä ja arviointia. Erityisesti satojen tuhan-

sien ja miljoonaluokan asioiden kehitykseen ja sen merkitykseen kunnan-

hallitus haluaa kiinnittää huomioita, onko kehitys kestävää miltä osin ja 

miltä osin ei sekä mihin tulisi kiinnittää kunnan kehyksessä kestävän ja 

tasapainoisen talouden edistämisessä huomioita, jotta kunnan toiminnot 

ovat keskenään tasapainoisessa suhteessa toisiinsa. 

 

 

Päätöshistoria 

Tarkastuslautakunta 13.2.2017 8 §  

MUUT ASIAT JA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematonkin asia. Laa-

jakantoisena asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätök-

sentekoa. 

 

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

 

Päätös:  

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota seuraaviin asioihin, ja pyy-

tää niihin selvitystä 31.3.2017 mennessä. 

 

1.Hetta Hiihtomaan Oy lainojen hoitoon liittyvä Nordea-pankin korkosuoja-

uksen johdannaissopimuksen purkamisesta aiheutunut kulu kunnalle on ollut 

31.522.97 euroa. Kenen vastuulla asian hoito on ollut ja miksi sopimus on 

purettu? 

 

2.Oivallus Oy:n konsultointisopimuksesta on maksettu 5.000 euroa. Tarkas-

tuslautakunta kysyy onko hankinta kilpailutettu, kuka hankinnan on tilan-

nut, miten konsultointisopimuksen perusteella laadittu raportti on käsi-

telty ja miten saadut tulokset huomioidaan? 

 

3.Kunnan nettisivut on uusittu vuonna 2016. Onko hankinta kilpailutettu? 

 

4.Kunnan korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyen tarkastuslautakunta ky-

syy kilpailutetaanko kaikki hankkeet, ja mitkä ovat perusteet omana työnä 

tehdyille investoinneille sekä huomioidaanko työnjohtokustannukset kus-

tannuksissa? 
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5.Päiväkodin rakentamisen aloittamiseen liittyen tarkastuslautakunta ky-

syy kuka tai mikä taho antoi luvan aloittaa tontin raivauksen vastuuvi-

ranhaltijan tietämättä ja kenellä oli siihen mandaatti? 

 

Jakelu: kunnanhallitus, kunnanjohtaja, hallintopäällikkö 

 

Seuraava kokous pidetään 28.4.2017 perjantaina klo 08.30 alkaen. 

 

 

Tarkastuslautakunta 28.4.2017 / 8 §  

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta keskustelee hallintojohtaja Leni Karisaaren esityksen 

pohjalta ja merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen.  

 

Päätös:  

Leni Karisaari ei osallistunut kokoukseen.  

 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta vastinetta edellä 

oleviin kysymyksiin eikä ole saanut niihin vastauksia. Tarkastuslautakun-

ta asetti vastineen jättämisen määräajaksi 31.3.2017. Kysymykseen nro 5 

tarkastuslautakunta on pyytänyt vastinetta useammin kuin kerran (muun 

muassa 28.4.2016).  

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus ottaa esitetyt kysymykset 

todesta ja antaa vastaukset tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 

mennessä.  

 

Toimeenpantavaksi: kunnanhallitus, kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Liite  

8   Eriävä mielipide 

 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta 
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Khall 147 § Hallintokuntien kuuleminen/Sivistystoimi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua rehtori-sivistystoimen-

johtajan kunnanhallitukseen 22.5. tai vaihtoehtoisesti 17.5. tai 16.5.. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 15.00-15.10, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

Käsittely 

Keskustelun aluksi kunnanjohtaja totesi, että rehtori-

sivistystoimenjohtaja on kutsuttu 4.5. kokoukseen ja hän on todennut, 

että saamelaisnuorten taidetapahtuma on samana päivänä eikä pääse koko-

ukseen. Kunnanjohtaja on tarjonnut hänelle toisen päivän 22.5., mutta 

hän on ilmoittanut, että ei pääse koska on Rovaniemellä.  

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kutsutaan rehtori-sivistystoimenjohtaja kunnanhallitukseen 22.5. tai 

vaihtoehtoisesti 17.5. tai 16.5.. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee sivistyksen 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 sivistystoimesta rehtori-sivistystoimenjohtaja. 

Kunnanhallitus keskustelee sivistyksen koko toiminnasta rehtori-

sivistystoimenjohtajan kanssa.  
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Khall 148 § Oikaisuvaatimus vuoden kylärahapäätöksestä/Kilpisjärven Mar-

tat ry 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi vara-

puheenjohtaja Jaakko Alamattila.  

 

Todettiin, että käsittelyn aikana selostus-osaa täydennettiin koskien 

Kilpisjärven koulun tilojen käytöstä tehtyä linjausta sivistystoimessa 

seuraavasti: Sivistystoimessa on linjattu, että Kilpisjärven koulun väli-

aikaiset tilat ovat vain koulun käytössä.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus päättää kumota 

14.2.2017 tehdyn kylärahan jakopäätöksen ja päättää seuraavaa:  

Enontekiön kunta myöntää kunnanhallituksen 15.8.2016 § 189 hyväksymien 

myöntämisperusteiden mukaisesti seuraaville yhdistyksille kylärahaa 833 

euroa/yhdistys:  

Kilpisjärven Martat ry. 

Nunnasen kyläyhdistys ry. 

Palojoensuun kyläyhdistys ry.  

Palojärven Kyläseura ry.  

Vuontisjärven kyläyhdistys ry. 

Vuontisjärven Viima ry. 

 

Karesuvannon Kyläyhteisö Gaskkas ry. ja Käsivarren Koukistajat ry. eivät 

täytä myöntämisperusteiden ensimmäistä kohtaa: Kylärahaa voivat hakea 

yhdistykset, joilla ei ole kylissä toimintaansa varten käytössä kunnan 

ylläpitämiä tiloja. 

Karesuvannon Kyläyhteisö ry:llä on käytössä koulun tilat ja Käsivarren 

Koukistajat ry:llä on käytössä koulukeskuksen tilat.  

 

Selostus 

 

Kilpisjärven Martat on 6.4.2017 tehnyt oikaisuvaatimuksen Enontekiön kun-

nan vuoden 2016 kylärahan jakopäätökseen. Kilpisjärven Martat toteaa oi-

kaisuvaatimuksessa, että Kilpisjärven Martoilla kuten ei millään muulla-

kaan kilpisjärveläisellä yhdistyksellä ole ollut käytössään koulun tiloja 

monitoimitalon palon jälkeen (3.5.2015). Koulu siirtyi väistötiloihin 

Ahmapolulle syksyllä 2016 ja silloin tilat tulivat vain koulun käyttöön. 

Laila Nikunlassin mukaan terveystarkastaja rajoitti tarkkaan väistötilo-

jen käytön. Koulun tilojen käyttö on ollut erittäin rajattua. Niitä ei 

luvattu edes Revontuliopiston käyttöön puhumattakaan että yhdistykset 

olisivat saaneet käyttää näitä tiloja. Tämä asia on ollut kunnan virka-

miesten kuten myös kilpisjärveläisten tiedossa syksystä 2015 lähtien.  

Kilpisjärven Martat pyytää oikaisua kylärahan päätökseen, koska päätös on 

perustunut osaltamme täysin virheelliseen esittelytietoon. Kilpisjärven 

Marttojen hakemus täyttää myös myöntämisperusteiden ensimmäisen kohdan. 

Näin ollen Kilpisjärven Matat katsovat, että ovat yhtä lailla kuten 5 

muutakin yhdistystä oikeutettu saamaan vuoden 2016 kylärahaa toimintaansa 
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ja pyytää korjaamaan rahanjakoa tältä osin sekä haluaa, että yhdistyksiä 

kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.  

 

Tausta: 

Talousarviossa 2016 yleishallintoon on varattu avustuksiin kylärahaa var-

ten 5000 euroa. Kunnanhallitus on 15.8.2016 § 189 § päättänyt hyväksyä 

kylärahan myöntämisperusteet seuraavasti:  

 Kylärahaa voivat hakea yhdistykset, joilla ei ole kylissä toimin-

taansa varten käytössä kunnan ylläpitämiä tiloja,   

 kylärahan tavoitteena on aktivoida kylissä toimivia yhdistyksiä ja 

 kylärahaa voidaan myöntää kylän elinvoimaisuutta, kyläläisten hy-

vinvointia ja terveyttä sekä kylän yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä 

lisääviin toimintoihin ja tapahtumiin.   

 

Kunnanhallitus päätti, että mikäli rahaa ei hakuajan aikana haeta niin 

voidaan myöntää muillekin, jotka täyttävät kohtien 2 ja 3 kriteerit.  

Kunnanhallitus päätti, että kyläraha laitetaan haettavaksi kunnanhalli-

tuksen päätöksen jälkeen ja hakuaika on 30.11.2016 saakka sekä antoi ky-

lärahan myöntäminen kunnanjohtajan päätettäväksi hallintojohtajan valmis-

telun pohjalta. 

 

Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 8 kappaletta:  

Karesuvannon Kyläyhteisö Gaskkas ry 

Kilpisjärven Martat ry. 

Käsivarren Koukistajat ry. 

Nunnasen kyläyhdistys ry. 

Palojoensuun kyläyhdistys ry  

Palojärven Kyläseura ry.  

Vuontisjärven kyläyhdistys ry. 

Vuontisjärven Viima ry. 

 

Kunnanjohtaja päätti 14.2.2017, että Enontekiön kunta myöntää kunnanhal-

lituksen 15.8.2016 § 189 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti seu-

raaville yhdistyksille kylärahaa 1000 euroa/yhdistys:  

Nunnasen kyläyhdistys ry. 

Palojoensuun kyläyhdistys ry.  

Palojärven Kyläseura ry.  

Vuontisjärven kyläyhdistys ry. 

Vuontisjärven Viima ry. 

 

Karesuvannon Kyläyhteisö Gaskkas ry., Kilpisjärven Martat ry. ja Käsivar-

ren Koukistajat ry. eivät täytä myöntämisperusteiden ensimmäistä kohtaa: 

Kylärahaa voivat hakea yhdistykset, joilla ei ole kylissä toimintaansa 

varten käytössä kunnan ylläpitämiä tiloja. 

Karesuvannon Kyläyhteisö ry:llä on käytössä koulun tilat, Kilpijärven 

Martat ry:llä koulun tilat ja Käsivarren Koukistajat ry:llä on käytössä 

koulukeskuksen tilat.  

 

Terveystarkastaja sähköposti 15.8.2015: ”Terveydensuojelulain mukaisessa 

päätöksessä tulen hyväksymään koulun tilat ainoastaan Kilpisjärven koulun 

käyttöön lukuun ottamatta monitoimitilaa, jonka koulun ulkopuolinen käyt-

tö voi olla mahdollista. Monitoimitila ei kuitenkaan sovellu liikuntati-

laksi. Koulun ulkopuolisessa käytössä monitoimitila tulee olla lukitta-

vissa koulun muihin tiloihin. Monitoimitilan yhteydessä on wc-tila. Moni-

toimitila on tällä hetkellä keskeneräinen ja lopullinen koulun kaluste-
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suunnitelmakin sen osalta kesken. Mahdollinen ulkopuolinen käyttö tulee 

soveltua koulun toimintaan.” 

 

Sivistystoimessa on linjattu, että Kilpisjärven koulun väliaikaiset tilat 

ovat vain koulun käytössä.  

 

Kilpisjärven Martat ry:n oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa. 

 

Tiedoksi 

Kilpisjärven Martat ry 

Nunnasen kyläyhdistys ry. 

Palojoensuun kyläyhdistys ry.  

Palojärven Kyläseura ry.  

Vuontisjärven kyläyhdistys ry. 

Vuontisjärven Viima ry. 
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Khall 149 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 

3.4.2017 § 39 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltä-

väksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan on huomioitava pitemmällä 

aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saa-

menkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille 

otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetty oikaisuvaatimus 

perusteluineen.  

 

Lisäksi kunnanhallitus antaa sivistystoimen tehtäväksi laatia Karesuvan-

non saamenkielisen opetuksen järjestämisestä koskeva suunnitelma ja esi-

tellä suunnitelma kunnanhallitukselle silloin, kun rehtori-sivistys-

toimenjohtaja tulee kunnanhallituksen kuultavaksi ennen kuin päätös toi-

meenpannaan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle käsiteltä-

väksi. Päätöstä tehdessään sivistyslautakunnan tulee huomioida pitemmällä 

aikavälillä tarkoituksenmukainen ja kestävä järjestely Karesuvannon saa-

menkielisen opetuksen turvaamiseksi ja huomioida selostuksessa esille 

otettu asian oikeampi käsittelytapa sekä asiasta jätetyn oikaisuvaatimuk-

sen perustelut.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus päätti 26.4.2017 § 137 yksimielisesti käyttää otto-

oikeutta sivistyslautakunnan päätöstä 3.4.2017 § 39. Samalla kunnanhalli-

tus päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen. 

 

Sivistyslautakunnan em. päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jota lauta-

kunta ei ole käsitellyt. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että 

lautakunnan käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsitel-

täväksi. Kun kunnanhallitus käsittelee asiaa otto-oikeuden nojalla, se 

ottaa huomioon myös näkökohdat, jotka oikaisuvaatimuksessa on esitetty.  

 

Valmistelua varten on pyydetty rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikun-

lassilta em. sivistyslautakunnan päätökseen tausta perusteluineen 2.5. 

mennessä.  

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen viittaus ei ole perusteltu tässä 

tapauksessa, koska kyse ei ole siitä, että uudelleenjärjestelyllä saavu-

tettaisiin todellisia kustannussäästöjä.   

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan tässä tapauksessa ei tulisi ky-

seeseen Laissa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykälä 24, kos-

ka kyse ei ole viranhaltijan siirtämisestä pykälän tarkoittamalla taval-

la. Oikeampi tapa olisi ollut, että viranhaltija olisi hakenut virkava-

paata ja hänet olisi otettu saman työnantajan (kunnan) tuntiopettajan 

määräaikaiseen virkasuhteeseen. 
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Päätöshistoria 

 

Sivistysltk 3.4.2017 § 39  

TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN SIIRTÄMINEN SISÄISELLÄ SIIRROLLA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta siirtää suostumuksellaan saamenkielisen luokanopetta-

jan (toistaiseksi valittu saamenkielinen luokanopettaja, hoitanut samaa 

tehtävää aikaisemmalla päätöksellä lv. 2016 - 2017) Ulla Maggan koulukes-

kuksen saamenkielisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2017 – 

31.7.2018. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaan, tehtäväkohtainen hitu 40307040 ja 40307057. 

 

Koska Ulla Magga on toiminut Enontekiön kunnan opettajana viimeiset kuusi 

vuotta, hänen ei tarvitse toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikos-

taustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämää rikosrekiste-

riotetta. 

 

Sivistyslautakunta laittaa haettavaksi saamenkielisen luokanopettajan 

viran lukuvuodeksi 2017 – 2018, sijoituspaikkana Karesuvannon koulu. 

  

Selostus: 

Hetan koulukeskuksessa tulee lukuvuonna 2017 – 2018 olemaan edelleen saa-

mentunteja enemmän kuin nykyiset viranhaltijat voivat hoitaa. Kuluneen 

lukuvuoden tapaan tarvitaan määräaikainen tuntiopettaja ensi lukuvuotta 

varten. 

 

Enontekiön kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuonna 2017 

avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perus-

teellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjär-

jestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa 

tai tointa. Saamenkielisen opetuksen kokonaisuutta on käsitelty saamen-

kielen opettajien kokouksessa, koulukeskuksen saamenkielisten opettajien 

kokouksessa (tuntimäärien toteaminen ja opetettavien aineiden jako) ja 

kahdenkeskisissä keskusteluissa opettajien ja rehtorin välillä.  

 

Lukuvuoden 2016 – 2017 tuntiopettajan tehtävää on hoitanut sivistyslauta-

kunnan päätöksellä kuntaan toistaiseksi valittu saamenkielinen luokan-

opettaja Ulla Magga (sijoituspaikkana Karesuvannon koulu). Hän on antanut 

suostumuksensa hoitaa tehtävää edelleen sisäisellä siirrolla.  

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 
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Khall 150 § Rakennustarkastajan viran vastaanottaminen ja palkkauksen 

vahvistaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi Mauri Kivelän ilmoituk-

sen rakennustarkastajan viran vastaanottamisesta 24.4.2017 lukien ja esi-

tetyn lääkärintodistuksen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeai-

kaa. 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan päätöksen rakennustar-

kastajan tehtäväkohtaisesta palkasta 3054,08 euroa/kk. Muilta osin palk-

kaukseen sovelletaan Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehto-

sopimusta.  

  

Kunnanhallituksen päätös on ehdollinen kunnes rakennustarkastajan virka-

valintaa koskeva valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on 29.3.2017 § 13 valinnut rakennustarkastajan virkaan 

Mauri Kivelän. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin-

todistus terveydentilastaan. 

 

Mauri Kivelä on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 24.4.2017 ja toimit-

tanut kuntaan lääkärintodistuksen. Lääkärintodistus on nähtävillä kokouk-

sessa.  

 

Rakennustarkastajan palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön 

virka- ja työehtosopimuksen palkkaryhmä III mukaisesti.  

Palkkaryhmä III: Johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edel-

lyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva. Ko. palkkaryhmän 

alaraja on 1.2.2017 lukien 3054,08 euroa/kk. Em. tehtäväkohtainen palkka 

on ilmoitettu rakennustarkastajan hakukuulutuksessa.   

 

 

Tiedoksi 

Mauri Kivelä 

Palkkatoimisto 
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Khall 151 § Hallintosäännön päivittäminen  

 

Päätös  

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun, jossa otettiin esille seuraavat 

asiat:  

-hallintosäännön tulee olla selkeä, ei tulkintamahdollisuuksia  

-etuosto-oikeuden käyttäminen pois kunnanhallitukselta 

-ilmoitustaulut pois kunnanhallitukselta ja kysytään kyläyhdistyksiltä 

voivatko ne ottaa ilmoitustaulut  

-viranhaltijoiden tulisi käsitellä vapaa-anomukset   

-vastuuviranhaltijat käyttösuunnitelmassa viranhaltijoille 

-viran vastaanottaminen viranhaltijoille  

-tehtävät ja roolit tulee selkeästi laittaa sääntöön. 

Birgitta Eira poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 19.54. 

Birgitta Eiran tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla Keinovaa-

ra. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun hallintosäännön päivittämisestä.  

 

Selostus 

Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään 

kuntalain 12 luvussa. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita kuin 

säännöksessä mainittuja määräyksiä. Hallintosäännön määräysten sisältö on 

valtuuston harkinnassa. Hallintosääntömääräys ei kuitenkaan saa olla 

lainvastainen. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallin-

tolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Hallintosäännössä annetaan tar-

peelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liit-

tyvistä seuraavista asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liit-

tyvistä asioista ja valtuuston toimintaan liittyvistä asioista 

 

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta 

ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan päätösval-

lalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia 

asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän pää-

töksiä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hal-

lintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston pää-

töksellä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee 

oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja 

viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko kunnan vi-

ranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. 

 

Valtuuston päättämässä Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 

asiakirjassa asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi ”Hyvä johtaminen ja hal-

linto”. Tavoitteena on uudistaa ja virtaviivaistaa johtamista. Samalla 

valtuusto asetti tavoitteeksi, että byrokratiaa vähennetään. 

 

Hallintosäännön sisältämistä asioista on keskusteltu eri kokoonpanoissa 

viimeisen vuoden aikana mm. organisaatiovalmistelun yhteydessä. Valmiste-

lua varten on pyydetty osastoilta näkemyksiä.   

 

Hallintosäännön valmistelun pohjana on kuntaliiton mallisääntö. Hallinto-

sääntö tulee vastaamaan uutta kuntalakia ja johtamisjärjestelmää ja se 

tulisi voimaan 1.6.2017. Hallintosääntöä päivitetään tarpeen mukaan.  
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Khall 152 § Lausunnon antaminen Metsähallituksen toiminnasta muun kuin 

metsätalouden osalta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

- Metsähallituksen toiminta on ollut pääosin joustavaa ja asiallista. 

Maanvuokrat ja maan myyntihinnat tulee olla kohtuullisemmat saamelaisalu-

een kunnissa, kuten Enontekiöllä. 

- Metsähallituksen ja erityisesti kansallispuistojen toiminta on kehitty-

nyt viime aikoina hyvään suuntaan matkailun kannalta. Vireillä on hyviä 

markkinointihankkeita ja kansallispuistossa on sallittu uusia liikkumisen 

muotoja (kuten maastopyöräily) ja tapahtumia (kuten massajuoksut). 

- Samalla Metsähallitus tuntuu vähentävän panostuksia kansallispuistojen 

ulkopuolella (esim. tuvat ja taukopaikat puretaan), mistä Enontekiön kun-

ta on huolissaan. Tupia ja taukopaikkoja tulisi myydä yksityisille tai 

julkisille toimijoille purkamisen sijasta. Erämaa- ja suojelualueilla 

luontoarvoihin liittyvät velvollisuudet voisivat siirtyä kiinteistön uu-

delle omistajalle. 

- Metsähallituksen tupia tulisi vuokrata matkailuyrittäjien käyttöön, 

esim. yöpymiseen. Laajoilla erämaa-alueilla toimintapalveluja rajoittaa 

yöpymistilojen puuttuminen. Koulutetut oppaat saavat luvanvaraisesti 

liikkua alueella ryhmän kanssa, mutta he eivät voi käyttää tai varata 

tupia. Tupien varaamisen avaaminen yrityksille tuo tuloja Metsähallituk-

selle ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä alueella. 

- Enontekiön alueelle ei ole panostusta muualle kuin Kilpisjärvelle, esi-

merkiksi Hetan alue on hiljainen ja kelkkauria ei ylläpidetä. Kesäurien 

ylläpito on lopetettu. Urat ja reitit ovat alueellisia vetovoimatekijöi-

tä, joilla on suora vaikutus matkailuelinkeinoon. 

-Metsähallituksen tulee kohdella alueen toimijoita (poronhoitajat, yrit-

täjät, elinkeinonharjoittajat ym.) tasapuolisesti.  

-Enontekiöläisillä tulee olla laajemmat oikeudet alueen hyödyntämiseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

- Metsähallituksen toiminta on ollut pääosin joustavaa ja asiallista. 

Maanvuokrat ja maan myyntihinnat voisivat kyllä olla kohtuullisemmat saa-

melaisalueen kunnissa, kuten Enontekiöllä. 

- Metsähallituksen ja erityisesti kansallispuistojen toiminta on kehitty-

nyt viime aikoina hyvään suuntaan matkailun kannalta. Vireillä on hyviä 

markkinointihankkeita ja kansallispuistossa on sallittu uusia liikkumisen 

muotoja (kuten maastopyöräily) ja tapahtumia (kuten massajuoksut). 

- Samalla Metsähallitus kuitenkin tuntuu vähentävän panostuksia kansal-

lispuistojen ulkopuolella (esim. tuvat ja taukopaikat puretaan). Tupia ja 

taukopaikkoja voisi ehkä myydäkin yksityisille tai julkisille toimijoille 

purkamisen sijasta. Erämaa- ja suojelualueilla luontoarvoihin liittyvät 

velvollisuudet voisivat myös siirtyä kiinteistön uudelle omistajalle. 

- Metsähallituksen tupia voisi vuokrata myös matkailuyrittäjien käyttöön, 

esim. yöpymiseen. Laajoilla erämaa-alueilla toimintapalveluja rajoittaa 

yöpymistilojen puuttuminen. Koulutetut oppaat saavat luvanvaraisesti 

liikkua alueella ryhmän kanssa, mutta he eivät voi käyttää tai varata 

tupia. Tupien varaamisen avaaminen yrityksille toisi tuloja Metsähalli-

tukselle ja parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä alueella. 

- Enontekiön alueelle ei ole panostusta muualle kuin Kilpisjärvelle, esi-

merkiksi Hetan alue on aika hiljainen ja kelkkauria ei ylläpidetä. Kesä-
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urien ylläpitokin on lopetettu. Urat ja reitit ovat alueellisia vetovoi-

matekijöitä, joilla on suora vaikutus matkailuelinkeinoon. 

 

Selostus  

 

Valtion tarkastusvirasto on pyytänyt Lapin Matkailuelinkeinon liitolta 

haastattelua Metsähallituksen metsäomaisuuden tuloksellisuudesta. Lapin 

Matkailuelinkeinon liitto on lähestynyt asiassa myös Enontekiön kuntaa ja 

pyytänyt kunnalta asiasta lausuntoa. Erityisesti lausuntoa pyydettiin 

siitä, onko Metsähallituksen toiminnassa huomioitu muut elinkeinot ja 

erityisesti matkailuelinkeino, matkailukeskusten ympäristö ja mm. reitis-

töt. 

 

Lausuntopyyntö on liitteenä.  

 

Liite  

9   Lausuntopyyntö  

 

Tiedoksi 

Lapin matkailuelinkeinon liitto
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Khall 153 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2017 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti tehdä seuraavat kunniamerkkiesitykset: perusturvan 

ym. hallinnonalan osalta tehdään esitys kunniamerkistä Elma Vuontisjär-

velle, Merja Nunnaselle, Paula Keski-Kujala ja Anni Rannalle ja opetus- 

ja kulttuuritoimen osalta Irene Saloselle, Heikki Järvistölle ja Lasse 

Mäkitalolle. 

  

Kunnanhallitus päätti, että perusturva ja sivistystoimi valmistelevat ja 

toimittavat hallinnonalaansa koskevat esitykset Lapin aluehallintoviras-

tolle.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää mahdollisista kunniamerkkiesityksistä hallin-

nonalan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta.  

 

Selostus  

Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kuntaan 4.4.2017 kunniamerkkieh-

dotuksista kirjeen. Lapin aluehallintovirasto tekee opetus- ja kulttuuri-

ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön 

pyyntöjen mukaisesti ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettä-

viksi kunniamerkeiksi. Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään toimittamaan 

mahdolliset kunniamerkkiehdotuksensa Lapin aluehallintovirastolle jatko-

käsittelyä varten viimeistään maanantaina 15.5.2017 noudattaen liitteenä 

olevasta saatekirjeestä ilmenevää ohjeistusta. Lapin aluehallintovirasto 

on toimittanut kunniamerkkikirjeen 4.4.2017 kunnanhallitukselle ja sivis-

tyksestä ja sosiaali- ja terveystoimesta vastaaville lautakunnille.  

 

Kunniamerkkien (myös mitalimerkkien) myöntämisessä painotetaan erityises-

ti sitä, että saajan henkilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin.  

Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen 

perusteena, vaan perusteluissa lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella 

olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan 

tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäksi tulee varmis-

taa, että mahdollisen aiemman kunniamerkin saamisesta on kulunut vähin-

tään seitsemän vuotta ja mahdollisesta arvonimestä vähintään seitsemän 

vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, 

toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön 

erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä.  

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustellusta syystä 

hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai hopeista kun-

niamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enontekiön kunnan hyväksi 

toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön ansiot tulee olla huomattavat.  

Kunnallisten ansioiden lisäksi henkilöllä tulee olla huomattavia maakun-

nallisia, kansallisia tai kansainvälisiä ansioita.  

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan hallintokunnat valmistelevat oman alansa 

kunniamerkki- ja arvonimiesitykset ja esittävät ne kunnanhallitukselle. 

 

Hallintokunnat eivät ole toimittaneet valmisteltuja oman alansa kunnia-

merkki- ja arvonimiesityksiä kunnanhallitukselle. 

 

Lapin aluehallintoviraston kirje on nähtävillä kokouksessa.  
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Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Perusturvalautakunta 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja 

perusturvajohtaja
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Khall 154 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset 

22.3.2017 44 §.  

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.  

 

Liite  

10    Tekninen lautakunta 22.3.2017 § 44 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Khall 155 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Jaakko Alamattila:  

-Lapin Ely-keskukselle tulisi tehdä esitys, että lumiaidat tulee saada 

kuntoon. 

-Hetan vanha koulu tulee purkaa nopeasti. 

 

Elli-Maria Kultima:  

-Onko tuomiokapitulille/Piispan Samuel Salmelle ilmoitettu avajaispäivän 

muutoksesta. 

-Yrittäjät ovat ottaneet yhteyttä, että Enontekiön kunnan tulisi ottaa 

ensisijaisesti paikallisia kuljetusyrittäjiä.   

-Kenellä on suunnitteluvastuu kevyen liikenteen jatkamisesta Retkeilykes-

kukseen asti Kilpisjärven kylällä. 

-Kilpisjärven monitoimitalon hallintoa tulisi suunnitella kilpisjärve-

läisten kanssa.  

-Haltin reitti; kunnan pitäisi vastustaa reitin virallistamista, koska 

virallinen reitti voidaan sulkea milloin tahansa. Tällä on vaikutusta 

alueen yrittäjien toimintaedellytyksiin. Virallisella reitillä kävijämää-

rät kasvavat ja liikenne riistäytyy käsistä.  

 

Birgitta Eira palasi kokoukseen Elli-Marja Kultima puheenvuoron aikana 

klo 20.10.  

 

Birgitta Eira 

-Palkkasihteerin ei tule hoitaa varhaiskasvatuksen asioita vaan käyttää 

työaika palkkahallintoon.  

-Peltojärven kelkkareitille tulee saada uusi silta (Sitsapesänoja).  

 

Sari Keskitalo 

-Peltovuoma-Vuontisjärven välillä oleva Markkajoen silta tulee saada kun-

toon.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 4.5.2017  140-155  

  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 

140,141,142,143,144,145,146,147,149,151,152,153,154,155. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 148,150. 

  

 

 

 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: 148,150. 

 

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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