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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

 

183 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

184 § Kehittämistoimisto Oivallus Oy:n edustajan kuuleminen 

185 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

186 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

187 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

188 § Kunnanhallituksen toimivallan siirtäminen  

189 § Kylärahan myöntämisperusteet 

190 § Kunnan edustus vuoden 2016 kutsunnoissa 

191 § Tilintarkastajan muistio 1.1.-31.12.2015 tilintarkastuksesta  

192 § Väärtipäivät 25.-28.8.2016 

193 § Kokoustyöskentelyn kehittäminen 

194 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
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Khall 183 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Jaakko Alamatti-

la ja Janne Näkkäläjärvi. 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 184 § Kehittämistoimisto Oivallus Oy:n edustajan kuuleminen 

 

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely  

Kari Karjalainen ja Riikka Vierto olivat kokouksessa 14.00-14.30.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kuulla Kari Karjalaista.  

 

Selostus  

Kehittämistoimisto Oivallus Oy:n edustaja Kari Karjalainen hankkii tietoa 

ja tekee analyysin kunnan talouteen ja toimintaan liittyen.  

 

Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle toimitetaan etu-

käteen kaksi kysymystä, joihin vastataan. Vastaukset kerätään kokoukses-

sa.  
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Khall 185 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Jääkäriprikaatin vala 5.8. kaikkien aikojen suurin tapahtuma oli Enonte-

kiöllä, Hetassa. Todettiin, että Mauri Koskelalle toimitetaan kuvallinen 

kortti valatilaisuudesta. 

-Koulujen aloitus 9.8. 

-Kuntajohtajapäivät 11.-12.8. Oulussa 

-Enontekiön lennot sekä Finnairin ja kunnan sopimustilanne: Kunnanjohtaja 

kävi läpi neuvottelutilanteen ja totesi Finnairin ilmoittaneen kevään 

2016 kaltaista sopimusta, mihin ollaan vastattu, että kunta sitoutuisi 

tähän.  

-Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posion vierailu 16.8.2016 

-Mallan luonnonpuiston 100-vuotisjuhlat 17.-18.8.2016 Kilpisjärvellä 

-Enontekiön neuvottelukunnan kokous 25.8.2016 

-Väärtipäivät 25.-28.8.2016  

-Jätekokous 30.8. Lapecon ja ELY:n kanssa.  

-Kylätapaamiset: Palojoensuu, aikataulu auki vielä.  

- Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 3/ Yhtiön jakaantuminen kahdeksi yhti-

öksi:  Yhtiökokous käsittelee asiaa 17.8.2016. Kunta olisi jatkossa muka-

na vain Harjukujan aluetta koskevassa yhtiössä. Kunnan osuus tästä olisi 

90 % (Kunta ja yksi osakas). Muut siirtyisivät toiseen yhtiöön. Kunnan-

hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta klo 15.20 tämän pykälän käsittelyn 

aikana.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

-Sotilasvala 5.8.2016 

-Kuntajohtajapäivät 11.-12.8.2016 Oulussa 

-Mallan luonnonpuiston 100-vuotisjuhlat 17.-18.8.2016 Kilpisjärvellä 

-Väärtipäivät/Yrittäjäseminaari 25.8.2016 Hetassa, Vuollikassa 

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  

 

-Enontekiön lennot sekä Finnairin ja kunnan sopimustilanne 
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186 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

 

Birgitta Eira:  

-Lapecon hallituksen kokous 22.6.: kaavailtu toimia Kilpisjärven ja Ka-

resuvannon jätetilanteen parantamiseksi. Kunnan tulisi selvittää sijain-

tia hyötyjäteasemalle. 

-Ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 7.6.  
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187 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

 

Jaakko Alamattila:  

Enontekiön kunnan asuntojen laskujen maksaminen. 

 

Birgitta Eira:  

Sähkön merkitys ja sähkön saanti mm. Kilpisjärvelle. Sähkökatkosten tuo-

mat ongelmat ja tappiot yrittäjille.  

Enontekiön Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajan Jaakko Alamattilan mu-

kaan Enontekiön Sähkö Oy toimii määräysten mukaisesti.   

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen totesi, että Enontekiön Sähkö Oy:n toi-

mitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ovat keskus-

telleet mm. yhtiön tämänhetkisestä tilanteesta, sähkön toimituksiin liit-

tyvistä asioista ja tiedottamisesta sekä tulevaisuudesta.   

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 15.55-16.05, minkä 

päätyttyä puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanol-

la.  
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Khall 188 § Kunnanhallituksen toimivallan siirtäminen  

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen äänestyksen jälkeen siten, että 

kohdat 4, 24 ja 30 säilyvät edelleen kunnanhallituksella. 

 

Merkitään Jaakko Alamattila ilmoitti, että hänelle saa lähettää jatkossa 

enää ilmoituksia Leppäjärven ilmoitustaululle.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Antti Tonteri ja Jaakko Alamattila kannattivat kun-

nanjohtajan esitystä ja kunnanjohtaja voi tiedottaa suuremmista asioista.  

 

Birgitta Eira esitti, että hyväksytään päätösesitys siten, että kohdat 

4,24 ja 30 säilyvät edelleen kunnanhallituksella. Elli-Maria Kultima kan-

natti esitystä. 

  

Janne Näkkäläjärvi esitti, että hyväksytään päätösesitys siten, että koh-

dat 4 ja 24 jätetään kunnanhallitukselle. Esitystä ei kannatettu.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että 

koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esi-

tys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannatta-

vat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannat-

tavat Birgitta Eiran esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannat-

tanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila 

Jaakko, Keskitalo Sari, Tonteri Antti) ja 4 ”ei” ääntä (Eira Bir-

gitta, Keinovaara Ulla, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne). 

Puheenjohtaja totesi, että Birgitta Eiran esitys on tullut kunnan-

hallituksen päätökseksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää siirtää hallintosäännön 42 §:n toimivaltansa seu-

raavissa asioissa kunnanjohtajalle: 

 

4. Päättää vahingonkorvausten myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on 

katsottava korvausvelvolliseksi ja korvattavaksi tuleva summa ylittää 

oma-vastuuosuuden. 

 

7. Päättää maksuista valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta, ellei 

päätösvaltaa ole siirretty muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

9. Antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen, laitosten 

ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ot-

tamisesta käsiteltäviin asioihin. 

 

19. Antaa ohjeet perinnästä vastuuviranhaltijoille ja perintää suoritta-

ville. 

 

24. Päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä.  

 

26. Antaa ohjeet irtaimiston poistamisesta ja myymisestä lautakunnille. 
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29. Päättää kunnanviraston aukioloajoista ja virka-ajasta. 

 

30. Päättää ilmoitustaulujen paikoista ja hoitajien nimeämisestä. 

 

34. Vahvistaa alaisensa henkilöstön toimenkuvat. 

 

41. Vastaa ystävyyskuntatoiminnasta. 

 

Selostus 

Hallintosääntö 41 §: 

”Toimivallan siirtäminen 

Toimielin ja viranhaltija voi päättää sille tässä säännössä siirretyn 

toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.  

Toimivaltaa, joka on säädöksissä määrätty erikseen jonkin viranomaisen 

ratkaistavaksi, ei voida siirtää. 

 

Hallinnollisen pakon käyttämistä koskevat asiat ratkaisee kuitenkin toi-

mielin. 

 

Toimivallan siirtämispäätökset on tehtävä aina kirjallisesti ja niistä on 

hallintokuntakohtaisesti pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Hallin-

tokunnat toimittavat luettelon valtuustolle tiedoksi vuosittain maalis-

kuussa.  

 

Viranomainen voi erityisestä syystä päättää toimivaltaansa kuuluvan asian 

siirtämisestä ylemmän viranomaisen päätettäväksi, mikäli kyseessä ei ole 

säädöksin viranomaisen päätettäväksi määrätty asia.” 

 

 

Kunnanhallitus on 4.7.2016 keskustellut toimivallan siirtämisen valmiste-

lusta. Toimivallan siirtäminen on osa kunnan johtamisen virtaviivaista-

mista. 

 

Hallintosäännön 42 §:ssä on kunnanhallituksen tehtävät.  

Hallintosääntö löytyy täältä ja kunnan kotisivulta kohdasta palve-

lut/Hallinto- ja päätöksenteko /Johtosäännöt ja ohjeet.  

 

Kunnanhallitus on aikaisemmin tehnyt seuraavat toimivaltansa siirtämis-

päätökset:  

Kunnanhallitus on 12.10.2015 § 233: 

Kunnanhallitus päätti, että virka-/työvapaasta johtuvien enintään 6 kk 

kestävien kunnan sisäisten sijaisuusjärjestelyjen johdosta tehtävien teh-

täväkohtaisten palkkojen mahdollinen tarkistaminen KVTESin mukaisesti 

annetaan kunnanjohtajan päätettäväksi kunnansihteerin (KT-yhteyshenkilö) 

valmistelun pohjalta takautuvasti 1.1.2015 lukien. Em. päätökset tuodaan 

kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

Kunnanhallitus 26.1.2016 § 37: 

Kunnanhallitus päätti antaa tehtäväkohtaisista palkoista päättämisen 

27.1.2016 lukien kunnanjohtajan päätettäväksi kunnansihteerin (KT-

yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta, siltä osin kun lautakunnille ei ole 

annettu päätösvaltaa tehtäväkohtaisista palkoista. Em. päätökset tuodaan 

kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 

http://www.enontekio.fi/media/tiedostot-yleishallinto/enontekion-kunnan-hallintosaanto.pdf


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 15.8.2016 10 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 189 § Kylärahan myöntämisperusteet 2016 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen.  

 

Käsittely 

 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että asia palautettaisiin 

jatkovalmisteluun. Esitystä ei kannatettu.  

 

Kunnanjohtaja muutti esityksensä siten, että mikäli rahaa ei hakuajan 

aikana haeta niin voidaan myöntää muillekin, jotka täyttävät kohtien 2 ja 

3 kriteerit. Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 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 päättää, että kyläraha laitetaan haettavaksi kunnanhalli-

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

lärahan myöntäminen kunnanjohtajan päätettäväksi hallintojohtajan valmis-

telun pohjalta. 

 

Selostus  

 

Talousarviossa 2016 on varattu avustuksiin yhteisöille 9000 euroa, joka 

sisältää Raattaman reitit ry ja Kilpisjärven Tunturiladut ry avustuksen 

sekä kylärahan.  

Kunnanhallitus on 18.1.2016 myöntänyt Kyrönperän Ladut ry:lle toiminta-

avustusta 2000 euroa. 

 

Kunnanhallitus on keskustellut 9.5.2016 yhteistoiminnasta yhdistysten 

kanssa.  

Tulevaisuudessa yhdistysten avustukset sisällytetään valmistelussa ole-

vaan yhdistysten ja kunnan yhteistyöasiakirjaan. 

 

Kylärahaa haetaan lomakkeella, joka laitetaan kunnan kotisivuille kohtaan 

lomakkeet. Kylärahaa haettaessa yhdistyksen on mm. annettava yksityiskoh-

tainen selvitys alkuvuoden 2016 toiminnastaan ja loppuvuoden toiminnasta, 

mihin kylärahaa haetaan.  

  

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja  

Hallintojohtaja 
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Khall 190 § Kunnan edustus vuoden 2016 kutsunnoissa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti ja päätti nimetä  

kunnan edustajaksi hallintojohtajan ja varalle kunnanhallituksen puheen-

johtajan tuomaan tervehdyksen kutsuntatilaisuuteen kutsunnanalaisille. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2016 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 2016 

kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnat järjestetään Enontekiön kunnanvirastolla 

tiistaina 6.9.2016 klo 12.00 alkaen. 

 

Kunnan tulee nimetä seuraavat henkilöt tilaisuuteen: 

- Kunnan edustaja, tervehdyspuheenpitäjä kutsunnanalaisille 

(3-5 min) 

- 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.  

 

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.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

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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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 191 § Tilintarkastajan muistio 1.1.-31.12.2015 tilintarkastuksesta  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedoksi ja päättää muistion suosituk-

sen mukaisesti, että  

-käydään läpi konsernitilinpäätöksessä olevat sijoituksiin liittyvät 

erät, niiden arvostamiseen ja niihin liittyvät konsernieliminoinnit, 

-kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota oman pääoman jatkuvuuteen kai-

kissa konsernitilinpäätöstä koskevissa kirjauksissa ja 

-huomioidaan yleisohje kunnan ja kuntayhtymä konsernitilinpäätöksen laa-

timisesta. 

  

Selvityksen tulokset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Selostus  

Tilintarkastaja Juha Väärälä on toimittanut kunnanjohtajalle, kunnanhal-

litukselle ja kirjanpitäjälle muistion tilikauden 1.1.-31.12.2015 tilin-

tarkastuksesta. 

 

Liite 

1 Muistio tilikauden 1.1.-31.12.2015 tilintarkastuksesta 

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 

Kirjanpitäjä 

Hallintojohtaja
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 192 § Enontekiön Väärtipäivät 25.-28.8.2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ohjelman pääsisällön, koska Väär-

tipäivien työryhmä käsittelee vielä ohjelman yksityiskohtia tämän-

päiväisessä kokouksessa. Todettiin, että ohjelma toimitetaan säh-

köpostilla.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ohjelman.  

 

Selostus 

 

Enontekiön kotiseutu- ja mökkiläistapahtuma Enontekiön Väärtipäi-

vät järjestetään 25.-28.8.2016. Tapahtuman tarkoituksena on enon-

tekiöläisen kotiseutuhengen lisääminen sekä vuorovaikutuksen li-

sääminen paikallisen väestön ja Enontekiön loma-asukkaiden kesken.  

 

Väärtipäivien ohjelma jaetaan kokouksessa ja se löytyy muun muassa 

kunnan kotisivuilta www.enontekio.fi kohdasta Ajankohtaista.  

 

Kunnanvirastolla on avoimet ovet perjantaina 26.8.2016. Vuosikel-

loon merkityn kunnanhallituksen julkisen kokouksen lisäksi päivän 

aikana on mm. Luovuutta Luonnosta piknik ja Enontekiön kaunein 

paikka kyselyn avaus.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 193 § Kokoustyöskentelyn kehittäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti toteuttaa kyselyn kunnanhallitukselle ja  

–valtuustolle sekä lautakunnille. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toteuttaa kyselyn kunnanhallitukselle ja  

–valtuustolle. 

 

Selostus  

Osana kunnan johtamisen virtaviivaistamista on tarkoitus tehdä kysely 

kokoustyöskentelystä. 

 

Kysely esitellään kokouksessa.   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 194 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 

kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten 

osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen ltk 28.6.2016 § 81  

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 047-401-64-5 Hetanmaa, määräala 

Pinta-ala: 24400 m2 

Luovuttaja: Enontekiön kunta 

Luovutuksen saaja: Näkkäläjärvi Antti Taneli ja Magga Saara Anne-                   

Maria, Inari 

 

 

Kohteet: 047-404-53-34 Jietaväärti, määräosa rakennuksineen 

Pinta-ala: 1525 m2 

Luovuttaja: Varjonen Aija Päivikki, Rusko 

Luovutuksen saaja: Varjonen Petri Edvin, Turku 

 

 

Kohteet: 047-406-9-27 Kalaranta, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 3000 m2 

Luovuttajat: Palomäki Maria ja Palomäki Kauko, Jämsä 

Luovutuksen saajat: Vehviläinen Kari, Vehviläinen Sirkka ja  

Vehviläinen Teemu, Laukaa, Tassia Markus, Helsinki ja Tassia Hannu, Na-

kertaja 

 

 

Kohteet: 047-404-8-7 Niittymaa, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 3080 m2 

Luovuttaja: Alatalo Päivi Raili, Rovaniemi 

Luovutuksen saaja: Alatalo Heikki Aatos, Kätkäsuvanto 

 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 15.8.2016  183-194 

    

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: 183, 184, 185, 186, 187, 192, 193,194. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 188, 189, 190, 191.   

 

 

 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: 188, 189, 190, 191.    

 

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. 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

