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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

3 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

4 § Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon 

perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

5 § Enontekiön kunnan vuosikello 2016 

6 § Unto Kultiman aloite: Irtisanoutuminen Revontuli-opistosta   

7 § Aino Koiviston eronpyyntö kunnan luottamustehtävistä 

8 § Aloite ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden kehit-

tämisestä 

9 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016 

10 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016 kunnanhallituksen 

tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 

11 § Esitys järjestöjen käyttöön osoitettavasta tilasta 

12 § Kunnan johtoryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen ja ni-

mikemuutokset 

13 § Kunnan työntekijöiden autopaikkamaksun määrittäminen  

14 § Lentopalvelusopimus 

15 § Juhlavuoden 2017 toimikunnan nimeäminen 

16 § Kilpisjärven monitoimitalo/Hankkeen rakennustoimikunnan nimeäminen 

17 § Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen/As Oy Saanansäde 

18 § Raattaman reitit ry:n toiminta-avustus 

19 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

20 § Aloitusluvan esittäminen investointikohteelle 099065 kiinteistöjen 

kunnostus sekä määrärahan siirto: liikuntahallin iv-koneen ja lämmönsää-

dön uusimiseen sekä liittämiseen kiinteistöautomaatioon 

21 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat  

22 § Ilmoitusasiat 

23 § Kiinteistöluovutusilmoitukset/ kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

24 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista  

25 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Janne Näkkäläjärven esityksestä Jaakko Ala-

mattila ja Ulla Keinovaara.     

 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi yksimie-

lisesti. 

 

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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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

alussa.  

 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Nordean edustajan tapaaminen 

-Kuntayhtymän johtajan Sirpa Mikkolan tapaaminen 

-Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläisen tapaaminen 

-Cinian edustajan tapaaminen 

-Pellon mahdollinen mukaantulo Tunturi-Lapin Kehitykseen 

-Maakuntajohtaja Mika Riipin tapaaminen  

-Neuvottelukunnan ylimääräinen kokous Helsingissä 

-Aurora Symposium 1.2.2015 

-Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelutyöryhmän kokous 2.2.2016 

-Irtisanoutuminen vs. kunnanjohtajan tehtävistä. 

-Tiedote vs. kunnanjohtaja Mauri Koskelan irtisanoutumisesta 

-Mikko Kärnän sähköpostiviesti 18.1.2016/Eroaminen kunnanjohtajan tehtä-

vistä   

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 10.25-10.55, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa 

olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvitta-

essa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 3 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kes-

kuudestaan vuodelle 2016 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-

puheenjohtajan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kes-

kuudestaan vuodelle 2016 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-

puheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjoh-

tajan sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei 

valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja vara-

puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa on 

kaksi varapuheenjohtajaa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 4 § Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallin- 

toaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se antaa linjauksista 

itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi liit-

teenä olevan lausunnon.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa linjauksista 

itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi liit-

teenä olevan lausunnon.  

 

Selostus 

 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 teke-

millään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sen rahoituksen 

uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja alue-

jaosta. 

 

Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla sää-

dettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon 

mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelu-

rakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassa 15 

selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. 

 

Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla 

ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon 

rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijai-

sesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi myös osittain alu-

eiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perusta-

mista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysminis-

teriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoi-

daan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveys-

ministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta, kuntayhtymiltä 

sekä mm. ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilta lausuntoa hal-

lituksen linjauksesta sähköisellä kyselyllä 28.1.2016 mennessä. 

 

Lausuntopyynnön materiaali löytyy Internet-osoitteesta: 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnöt. 

 

Liite 

1 Enontekiön kunnan lausunto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 5 § Enontekiön kunnan vuosikello 2016 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät esitetyn 

mukaisesti siten, että seuraava kunnanhallituksen kokous ja taloustoimi-

kunta ovat ti 26.1.2016 ja pyytää lautakuntia ilmoittamaan vuoden 2016 

kokousaikataulun tammikuun aikana. Lautakuntien tulee huomioida aikatau-

lusuunnittelussa kunnanhallituksen ja –valtuuston suunnitellut kokouspäi-

vät.   

 

Edelleen kunnanhallitus esitti valtuustolle, että se vahvistaa esitetyt 

valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Käsittely 

Todettiin, että kunnanhallituksen kokous ja taloustoimikunta ovat ensi 

viikolla ti 26.1.2016. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät esitetyn 

mukaisesti ja pyytää lautakuntia ilmoittamaan vuoden 2016 kokousaikatau-

lun tammikuun aikana. Lautakuntien tulee huomioida aikataulusuunnittelus-

sa kunnanhallituksen ja –valtuuston suunnitellut kokouspäivät.   

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa esitetyt 

valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Selostus 

Vuosikellolla tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvi-

en toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän 

aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tarkoitukse-

na on helpottaa ja jäntevöittää esimerkiksi lautakuntien, kunnanhallituk-

sen ja valtuuston kokousten yhteensovittamista. Lautakunnilta tulisi saa-

da asiat hyvissä ajoin kunnanhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustol-

le. 

 

Vuosikellon aikataulutusta joudutaan vuoden kuluessa tarkentamaan, mutta 

vuoden alussa vuosikelloon merkitään ainakin suunnittelut kunnanhallituk-

sen, kunnanvaltuuston, taloustoimikunnan ja lautakuntien kokoukset sekä 

tärkeät määräajat, kuten talousarvion ja  

–suunnitelman valmisteluaikataulu.  

 

Vuosikello laitetaan kunnan verkkoon ja kotisivulle sekä siirretään ylei-

seksi sähköpostikalenteriksi sen tultua vahvistetuksi.  

 

Liite  

2 Vuosikello  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 6 § Unto Kultiman aloite: irtisanoutuminen revontuli-opistosta   

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta ei eroa Revontuli-Opistosta. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi kunnanhallituksen käsitelleen asiaa viime vuoden 

tammikuussa 19.1.2015, jolloin kunnanhallitus päätti mm. velvoittaa si-

vistyslautakunnan valmistelemaan vuoden 2015 aikana esityksen kustannus-

laskelmineen siitä, miten vapaan sivistystyön toiminnot voitaisiin jär-

jestää omana toimintana säilyttäen nykyinen taso. Edelleen kunnanhallitus 

päätti, että samassa esityksessä on eriteltävä, miten vapaan sivistystyön 

valtionosuuksien menetys vaikuttaa opetuksen laatuun ja velvoitti sivis-

tyslautakunnan neuvottelemaan Revontuli-opiston toimintojen kehittämises-

tä siten, että sen toiminta palvelisi paremmin kuntalaisten tarpeita. 

Sivistyslautakunta ei ole valmistellut asiaa kunnanhallituksen päätöksen 

mukaisesti. 

Kunnanjohtajan esitys 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnalle poikkihal-

linnolliseen valmisteluun, jossa huomioidaan kunnanhallituksen 19.1.2015 

tekemä päätös.   

 

Birgitta Eira esitti, että Enontekiön kunta ei eroa Revontuli-Opistosta. 

Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima ja Sari Keskitalo kannattivat esi-

tystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat vs. kunnanjohta-

jan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran 

esitystä, jota Janne Näkkäläjärvi ym. ovat kannattaneet, äänestävät ”ei”, 

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä 

annettiin 2 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keinovaara Ulla) ja 5 ”ei” 

ääntä (Eira Birgitta, Keskitalo Sari, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi 

Janne, Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen pää-

tökseksi on tullut Birgitta Eiran esitys, että Enontekiön kunta ei eroa 

Revontuli-Opistosta.  

 

Janne Näkkäläjärvi poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 11.45. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee asiasta.  

 

Päätöshistoria 

Sivistyslautakunta 10.12.2015 § 121 

 

Päätös: 

Keskustelujen perusteella rehtori-sivistystoimenjohtaja teki seuraavan 

ehdotuksen: Enontekiön kunta eroaa Revontuli-Opistosta 1.1.2017 alkaen. 

Irtisanomisaika alkaa 31.1.2016. Sirpa-Liisa Korva ja Taru Mäkitalo kan-

nattivat ehdotusta. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo ehdotti, että Revontuli-Opistosta ei erota. 

Tytti Valkeapää kannatti Satu-Marja Eira-Keskitalon ehdotusta. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Suoritettiin äänestys, jossa esittelijän ehdotus oli Jaa ja puheenjohta-

jan ehdotus Ei. Jaa-äänen antoivat Hannu Kultima, Sirpa-Liisa Korva, Taru 

Mäkitalo ja Olli Lehto. Ei-äänen antoivat Satu-Marja Eira-Keskitalo ja 

Tytti Valkeapää. 

 

Äänestystulokseksi tuli Jaa 4 ääntä, 2 Ei ääntä, joten sivistyslautakunta 

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle, että Enontekiön 

kunta eroaa Revontuli-Opistosta 1.1.2017 alkaen. Irtisanomisaika alkaa 

31.1.2016. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan kokouksessa 9.10.2015 § 102 ”Jäsenten esille ottamat 

asiat”, Unto Kultima esitti, että Enontekiön kunta irtoaa Revontuli-

Opistosta ja hoitaa kansalaisopisto-opetuksen omana työnä. Perusteluina 

oli, että opetusta annetaan vähän. Sivistyslautakunta päätti palata asian 

käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 28.10. Sinne on kutsuttu Revontuli-

Opiston rehtori Pasi Tanninen kertomaan opiston asioista. 

 

Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen esitteli sivistyslautakunnan ko-

kouksessa 16.11.2015 § 104 kansalaisopistotoimintaa Enontekiön kunnan 

osalta. Opiston jaosto toteaa pöytäkirjassaan 20.10.2015 § 15 ”Enontekiön 

tilanne on erityisen haasteellinen. Nykyisellä kuntaosuudella tilattua 

opetusmäärää on vaikea viedä läpi ja laadittu talousarvio on noin 9.000 

euroa alijäämäinen. Merkittävä vaikutus Enontekiön osaston talouden ke-

ventämiseen saavutettaisiin esimerkiksi Enontekiön aluevastaavan tehtävän 

osa-aikaistamisella ja opetustuntien hoitamisella pääosin tuntiopettajien 

avulla.” 

 

Tämän lukuvuoden osalta Enontekiölle järjestetään talousarvion puitteissa 

1500 h. Enontekiön kunnalle ei tule valtionosuutta, vaan laskennallinen 

pohja siirtyi Kittilän kuntaan opistojen yhdistämisen mukana. Enontekiön 

kunnan omassa budjetissa kansalaisopistomenoja on arvioitu tälle vuodelle 

106.380 €, tuloja 10.000 € (toimistosihteerin osuus saadaan Kittilältä), 

netoksi jää 96.380 €. Tuosta summasta suurimpia menoeriä ovat tuo em. 

Kittilälle maksettava kuntaosuus 49.000 €, toimistosihteerin palkan osuus 

n. 11.000, eläkkeelle siirtyneistä työntekijöistä maksettavat eläke-

menoperusteiset maksut 25.000 (toteutuma 2014 18.097,-), varhemaksu 

8.000,- ja näihin liittyvät sivukulut n. 34.700. Rakennusten vuokriin 

menee n. 6.000,- (mm. Ruotsin liikuntahalli). 

 

Mikäli kunta eroaa Revontuli-Opistosta jää kuitenkin edelleen kunnalle 

maksettavaksi eläkemenoperusteiset maksut, jotka eivät todennäköisesti 

pienene. Yksittäinen varhe-maksu jäi pois v. 2014 jälkeen, kun henkilö, 

josta sitä on maksettu, on jäänyt eläkkeelle. Asiaa ei tiedetty, kun tä-

män vuoden talousarviota valmisteltiin ja siksi varhemaksu on vielä tänä 

vuonna talousarviossa. Vuokramenot jäävät mikäli kunta jatkossakin jär-

jestäisi kursseja Ruotsin puolella tai yksityisissä tiloissa. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Toimistosihteerin palkanosuus on n. 10.000,-, joka siirtyisi kunnassa 

joko kirjaston menoksi kokonaan tai kurssitoiminnan suunnitteluun vapaa-

aikatoimen puolelle. 

 

Se mikä jäisi kunnan kassaan, olisi kuntaosuus 49.000 €, jonka käytöstä 

kunta voisi itse päättää ja päätösvalta ja toimeenpanovalta kurssien 

osalta ja vuokrauksista. Sivutoimisia tunteja voitaisiin järjestää n. 

1750 eli enemmän kuin nykyisin. Tuntimäärää pienentäisi matkakulujen 

osuus, mutta niidenkin osalta kunnan auton käyttö pitäisi osaltaan kulut 

kohtuudessa. 

 

Revontuli-Opistoon kuuluvat kunnat jakavat sopimuksen mukaisesti opiston 

henkilökunnan eläkemenoperusteiset maksut tuntiensa suhteessa, joten elä-

kemenoperusteiset menot tulevat lisääntymään. Tämä velvoite ei poistu, 

vaikka kunta eroaisikin yhteisestä opistosta, mutta kunta säästyisi kui-

tenkin tulevien vuosien uusien työntekijöiden (Kittilään ja Sodankylään 

palkattavien) osalta tästä.  

 

Jos Revontuli-Opistosta irtaudutaan ja kunta haluaa tarjota kuntalaisille 

kurssi-ja harrastamismahdollisuuksia se kannattavimmin tulisi järjestää 

vapaamuotoisesti osana kunnan vapaa-aika/hyvinvointipalvelu- 

toimintaa. Harkittavaksi jäisi millä virkayhdistelmällä tehtävä tulevina 

vuosina hoidettaisiin. 

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Laila Nikunlassi
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Khall 7 § Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) eronpyyntö kunnan luottamus-

tehtävistä 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Aino Giers-Aikalalle (ent. Koivisto) eron 

vanhusneuvoston jäsenyydestä ja nimeää vanhusneuvostoon jäsenen hänen 

tilalleen.  

 

Selostus 

Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) on toimittanut kunnanhallitukselle seu-

raavan kirjeen: 

”Anon eroa kaikista Enontekiön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 

muuton vuoksi. 

 

Kiittäen yhteistyöstämme 

 

Laihialla 30.11.2015 

 

Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto)” 

 

 

Aino Giers-Aikala (ent. Koivisto) on kunnan vanhusneuvoston jäsen.  

 

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston 12.12.2013. 

   

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-

li- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on asetettava ikäänty-

neen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 

vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

 

Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ”suunnitelma 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palve-

lujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi ” laadintaan sekä 

ikääntyneiden henkilöiden palvelujen arviointiin. Lisäksi vanhusneuvos-

tolle tulee muutoinkin antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialo-

jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla 

on merkitystä ikääntyneiden hyvinvointiin tai pärjäämiseen.  

 

Tiedoksi 

Aino Giers-Aikala (ote) 

Luottamushenkilökortisto 

Vanhusneuvosto 
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Khall 8 § Aloite ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden 

kehittämisestä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta yhtyy Kolarin kunnan teke-

mään ensihoitoa koskevaan aloitteeseen edellyttäen, että muut Lapin kun-

nat osallistuvat esitettyyn arviointi- ja kehittämistyöhön ja siitä ai-

heutuviin kustannuksiin. 

 

Selostus  

 

Kolarin kunta on tehnyt seuraavan aloitteen asiasta.  

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa 7.10.2015 käsiteltiin Lapin 

sairaanhoitopiirin omana toimintanaan tuottaman ensihoidon palvelutasoa 

ja budjetointia tulevalle vuodelle. Käydyssä keskustelussa ilmeni, että 

ensihoidon palveluiden tasoa ja niiden tuottamisen taloudellisuutta on 

vaikeaa arvioida sairaanhoitopiirin esittämien tietojen pohjalta. Muihin 

sairaanhoitopiireihin verrattuna LSHP:n ensihoitotoiminnan kustannukset 

ovat jopa moninkertaiset asukasta kohden laskettuna. 

 

Kolarin kunnanhallitus on päättänyt tehdä Lapin sairaanhoitopiirin jäsen-

kunnille ja Lapin sairaanhoitopiirille aloitteen arviointi- ja kehittä-

mistyön käynnistämisestä hyvässä yhteistyössä jäsenkuntien ja LSHP:n kes-

ken tavoitteena ensihoidon kokonaiskustannustason merkittävä alentaminen. 

Tarkastelussa tulee hyödyntää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita 

ja kehittämissuosituksissa arvioida muualla maassa parhaiksi ja kustan-

nustehokkaimmiksi osoittautuneiden käytäntöjen ja organisointimallien 

soveltamismahdollisuuksia. Arvioinnin lopputulos ja kehittämissuositukset 

tulee esittää 31.3.2016 mennessä. Pyydämme kuntien vastauksia 30.11.2015 

mennessä. 

 

Tiedoksi 

Kolarin kunta 
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Khall 9 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpa-

noa koskevan ohjeen toimintaohjeiksi lautakunnille ja vastuuviranhalti-

joille.  

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on 14.12.2015 hyväksynyt talousarvion ja  

–suunnitelman 2016-2018. 

 

Liite  

3 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet  

 

Tiedoksi 

Lautakunnat  

Vastuuviranhaltijat 

Kirjanpito 

Enontekiön kunnan tytäryhtiöt  
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Khall 10 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016 kunnanhallituk-

sen tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja kunnansihteerillä on 

oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kustannuspaikkoja koskevia laskuja 

vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä. 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuoden 2016 talousarvion käyttösuunni-

telmaksi liitteenä esitetyn yleishallinnon talousarvion sekä kunnan ra-

hoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.  

 

Hallinnon laskujen hyväksyjinä toimivat kunnanjohtaja ja kunnansihteeri.  

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 

 

KÄYTTÖTALOUS   

HALLINTO   

   

Kustannuspaikat Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

Tilintarkastuslautakunta Kunnansihteeri Kj 

Kunnanvaltuusto Kunnansihteeri Kj 

Kunnanhallitus Kunnansihteeri Kj 

Keskustoimisto Kunnansihteeri Kj 

Henkilöstöhallinto Kunnansihteeri Kj 

ATK-palvelu Kunnansihteeri Kj 

Kunnallisverotus Kunnansihteeri Kj 

Toimikunnat Kunnansihteeri Kj 

Suhdetoiminta ja edustus Kunnanjohtaja Ks 

Tiedotustoiminta Kunnanjohtaja Ks 

Muu toiminta Kunnansihteeri Kj 

Oikeustoimi Kunnansihteeri  Kj 

M-E Ky palkanlaskenta Kunnansihteeri Kj  

Työsuojelu Vapaa-aikatoimensihteeri Ks 

Työllistäminen Kunnansihteeri Kj 

Elinkeinotoimi Kunnanjohtaja Ks 

Lentoliikenne Kunnanjohtaja Ks 

Maaseututoimi Kunnansihteeri Kj 

Väärtipäivät Kunnansihteeri Kj 

Hallinnon auto yht 280 Kunnansihteeri Kj 

Hallinnon auto yht 284 Kunnansihteeri Kj 

Ikäihmisten neuvosto Kunnansihteeri Kj 

Yhteispalvelupiste/Virtu Kunnansihteeri Kj 

Kunnan juhlavuosi 2017 Kunnansihteeri Kj 

 

INVESTOINNIT   

Kiinteä omaisuus/ 

kiinteistöjen osto 

Kunnanjohtaja Ks 

Irtain omaisuus/ 

Atk/vuosittaiset hankinnat 

Kunnansihteeri  Kj 

 

RAHOITUS Kunnansihteeri Kj 
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Selostus 

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat 

alaisilleen tehtäväalueille sekä jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja 

nimeää niille vastuuviranhaltijat ja heille varahenkilöt. 

 

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat hallinto, työllistäminen ja elin-

keinotoimi. Tehtäväalueiden toimintakatteet (ulkoiset nettomenot) ovat 

seuraavasti: 

 

Hallinto: 777.400 € 

Työllistäminen: 17.250 € 

Elinkeinotoimi: 536.180 € (sis. lentoliikenteen ja maaseututoimen) 

Yleishallinto yhteensä: 1.330.830 € 

    

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat yllä olevat kustannuspaikat. 

 

Elinkeinotoimen tulosalueeseen sisältyvät suurimmat erät:  

Enontekiön Kehitys Oy (Elinkeinotoimen ostopalvelusopimus) 280.000 € 

KKTM - maksuosuus              13.900 € 

Tunturi-Lapin Kehitys Ry maksuosuus   51.000 € 

Maaseutupalvelut      40.600 € 

Joukko- ja asiointiliikenteen järjestäminen  20.000 €  

Lentoliikenteen lentopalvelusopimus   80.000 €  

Lentoliikenteen markkinointiyhteistyö   10.000 € 

 

Jaettaessa määrärahoja tulosyksiköille, tulee samalla määrätä vastuuvi-

ranhaltijat, joilla on taloudellinen ja toiminnallinen vastuu. Vastuuvi-

ranhaltijat voivat jakaa itselleen osoitettuja tulosyksiköitä osamäärära-

hoihin ja nimetä omilla päätöksillään niille vastuuviranhaltijat. 

 

Vastuuviranhaltijoina eivät voi toimia kirjanpitoa hoitavat viranhaltijat 

eivätkä työsopimussuhteiset työntekijät. 

 

Toimistopalveluyksikön palkat ja koulutusmenot on siirretty keskustoimis-

ton alle.  Lähiesimiehenä hallinnon alla olevassa toimistopalveluyksikös-

sä toimii vastaava toimistosihteeri. 

 

Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat, 

jolla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus. 

 

Valtuuston 14.12.2015 hyväksymä kunnan vuoden 2016 rahoitussuunnitelma ja 

vuoden 2016 investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite  

4 Kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 

 

Tiedoksi 

Kirjanpitäjä 

Kunnanjohtaja  

Kunnansihteeri  

Vastaava toimistosihteeri 

Vapaa-aikatoimensihteeri 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 18.1.2016 16 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 11 § Esitys järjestöjen käyttöön osoitettavasta tilasta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta, että kyseisestä tilaa on 

tiedusteltu useita tahoilta yritystoiminnan tarpeisiin. Tilasta aiheutuu 

kunnalle kustannuksia ja näin ollen on perusteltua osoittaa tila vuokra-

laiselle, joka maksaa kustannukset. 

 

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry:lle 

kunnan hallinnassa tai käytössä olevat soveltuvat tilat yhdistyksen toi-

mintaan. 

 

Käsittely 

Birgitta Eira ja Ulla Keinovaara kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kyseisestä tilaa on tiedusteltu usei-

ta tahoilta yritystoiminnan tarpeisiin. Tilasta aiheutuu kunnalle kustan-

nuksia ja näin ollen on perusteltua osoittaa tila vuokralaiselle, joka 

maksaa kustannukset. 

 

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry:lle 

kunnan hallinnassa tai käytössä olevat soveltuvat tilat yhdistyksen toi-

mintaan.  

 

Selostus 

 

Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry on tehnyt 14.12.2015 kunnanhallituk-

selle seuraavan esityksen: 

 

”Eläkeliiton Enontekiön yhdistys ry:n esitys Enontekiön kunnanhallituk-

selle 

 

Asia: Kokoontumispaikan myöntäminen / Järjestötalon perustaminen 

 

Eläkeliiton Enontekiön Yhdistys ry esittää että Enontekiön kunta luovut-

taisi vastikkeetta järjestöjen käyttöön Kiepin talossa olevan tilan (Pi-

rita Palismaan entinen kauppa) 1.1.2016 alkaen ja talo nimettäisiin Jär-

jestötaloksi. 

 

Olemme tiedustelleet tilan tarpeesta seuraavilta järjestöiltä: 

SPR: Puheenjohtaja Olli Lehto kertoi että Suomen Punaisen Ristin Enonte-

kiön osastolla on varasto, mutta ei kokoontumistilaa. Eli SPR tulisi mu-

kaan. 

 

MLL: Puheenjohtaja Anne Vuontissalmen mukaan heillä on kokoontumistilalle 

akuutti tarve. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Enontekiön yhdistys ry 

olisi myös mukana. 

 

Enontekiön Sydänyhdistys ry: Puheenjohtaja Pirkko Kuusela kertoi myös 

heidän tarvitsevan kokoontumistilan. Myös he olisivat mukana. 

 

Selkeästi paikallisilla järjestöillä on todellinen tarve kokoontumispai-

kalle ja kyseinen tila olisi erittäin hyvin tarkoitukseen soveltuva. Tila 
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olisi kaikkien Enontekiöllä toimivien järjestöjen käytössä, yhdessä so-

vittujen sääntöjen mukaan. 

 

Kaikki edellä mainitut järjestöt (ensisijaisia toimijoita paikkakunnalla) 

olivat yhtä mieltä asian tärkeydestä järjestöjen toiminnan kannalta. 

 

Eläkeliiton Enontekiön Yhdistys ry:n puolesta, 

 

Annikki Paajanen 

 

Eläkeliiton Enontekiön Yhdistys ry:n varapuheenjohtaja” 

 

 

Kyseisestä tilaa on tiedustellut kolme kiinnostunutta yritystoiminnan 

tarpeisiin. Tila soveltuu hyvin yritystoiminnan tarpeisiin mm. hyvän si-

jaintinsa takia. 

 

Järjestöt voivat hyödyntää toiminnassaan ainakin kunnan nuorisotiloja, 

kunnanviraston kokoustiloja ja Luovatuvan tiloja sekä lisäksi Aspan Rie-

konmarjan yhteistiloja. Näistä on sovittava tilojen hallinnoijan kanssa.  

 

Tiedoksi 

Eläkeliiton Enontekiön Yhdistys ry 

Heikki Järvistö 

Tekninen toimisto 

Sosiaalitoimisto
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Khall 12 § Kunnan johtoryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen 

ja nimikemuutokset 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sosiaalisihteeri-

lastenvalvojan virkanimike muutetaan perusturvajohtajaksi ja kunnansih-

teerin virkanimike hallintojohtajaksi.  Muutokset astuvat voimaan välit-

tömästi päätöksen jälkeen.  

 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa sosiaalisihteeri-lastenvalvojan ja kun-

nansihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3800 euroa/kk. Päätös astuu voi-

maan välittömästi.  

 

Käsittely  

Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi 

Mauri Koskela. 

 

Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että sosiaalisihteeri-lastenvalvojan virkanimike muutetaan perusturvajoh-

tajaksi ja kunnansihteerin virkanimike hallintojohtajaksi.  Muutokset 

astuvat voimaan välittömästi päätöksen jälkeen.  

Edelleen kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää vahvistaa so-

siaalisihteeri-lastenvalvojan ja kunnansihteerin tehtäväkohtaiseksi pal-

kaksi 3800 euroa/kk. Päätös astuu voimaan välittömästi.  

 

Antti Tonteri esitti, että kunnansihteerin/hallintojohtajan tehtäväkoh-

taiseksi palkaksi vahvistetaan 4000 euroa/kk. Esitystä ei kannatettu.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää palkantarkistuksista ja mahdollisista nimikemuu-

toksista. 

 

Selostus 

 

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, kunnansihteeri, rehtori-

sivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri-lastenvalvoja ja tekninen johta-

ja. Virat kuuluvat KVTES:n piiriin (palkkahinnoittelun ulkopuolisia) lu-

kuun ottamatta teknistä johtajaa ja rehtori-sivistystoimenjohtajaa.  Tek-

nisen johtajan tehtäväkohtainen palkka määräytyy teknisen henkilöstön 

virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja rehtori-sivistystoimenjohtajan 

palkka määräytyy rehtorin tehtävän osalta (60%) opetushenkilöstön virka- 

ja työehtosopimuksen mukaan.   

 

Kvtes:n palkkausluvun II 17 §:n mukaan työnantajan edustajaksi katsotaan 

viranhaltija/työtekijä, joka vastaa kunnan/kuntayhtymän tai sen merkittä-

vän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kunnan/kuntayhtymän ylin 

johto katsotaan tällaiseksi työnantajan edustajaksi.  

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viranhalti-

ja/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämises-

tä, samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän 

yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämi-

sestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva 

viranhaltija/työntekijä.  
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Edellä mainitut johtoryhmän jäsenet ovat työnantajan edustajia. 

 

KVTES:n palkkausluvun II 8 §:n soveltamisohjeen mukaan työn antajan pitää 

huolehtia siitä, että palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien työnteki-

jöiden tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa suhteessa niihin palkkahin-

noittelukohtiin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen kanssa, joita voi-

daan tehtävien luonteen vuoksi käyttää ns. viiteryhmänä.  

 

Oheismateriaalina on yhteenveto mm. tilastokeskuksen kuntasektorin palk-

katilastoista nimikkeittäin. 

 

Oheismateriaali  

1 Yhteenveto tehtäväkohtaisista palkoista   

 

Tiedoksi 

Palkkatoimisto 

Annikki Kallioniemi 

Leni Karisaari
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Kvalt 13 § Kunnan työntekijöiden autopaikkamaksun määrittäminen  

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti, että kunnan toimipisteiden autopaikosta peritään 

kaudelta 2015-2016 lukien 50 € ja lyhytaikaisesta käytöstä peritään 

15€/kk. Mm. sijaisilta peritään käytöstä siten, että enintään 20 päivästä 

peritään 10 €.  

 

Kunnanhallitus toimittaa päätöksen vastuuviranhaltijoille toimeenpanta-

vaksi. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että mahdolliset tyhjät paikat ilmoitetaan 

luottamushenkilöille.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan toimipisteiden autopaikosta peritään 

kaudelta 2015-2016 lukien 50 € ja lyhytaikaisesta käytöstä peritään 

15€/kk. Mm. sijaisilta peritään käytöstä siten, että enintään 20 päivästä 

peritään 10 €.  

 

Kunnanhallitus toimittaa päätöksen vastuuviranhaltijoille toimeenpanta-

vaksi. 

 

Selostus 

 

Kunnan eri toimipisteissä peritään erilaisia autopaikkamaksuja ja kunnan 

työntekijöiden autopaikkamaksut tulisi yhtenäistää kaudelta 2015-2016 

lukien. 

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 

Mirja Tervo  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 14 § Lentopalvelusopimus 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi asian.  

 

Selostus  

 

Enontekiön kunta on neuvotellut Finnairin kanssa lentoliikenteestä. Ke-

väällä reittilennot Enontekiölle ovat lauantaisin ajanjaksolla 20.2.-

9.4.2016 seuraavasti: 

Helsinki-Enontekiö 07:25-9:40 

Enontekiö-Helsinki 10:10-12:25 

 

Varauksia voi tehdä www.finnair.com/fi/fi. 

 

Tarkempi selvitys lentopalvelusopimuksesta annetaan kokouksessa. 
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Khall 15 § Juhlavuoden 2017 toimikunnan nimeäminen 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus nimeää juhlavuoden 2017 toimikunnan. 

 

Selostus 

 

Ensi vuosi 2017 on Enontekiöllä juhlavuosi monessa mielessä.  

100 -vuotiaan Suomen lisäksi Enontekiön kunta täyttää 140 vuotta, Enonte-

kiön seurakunta 270 vuotta ja saamelaisten rajat ylittävä yhteistyö 100 

vuotta.   

Juhlavuoden suunnittelua varten tulee nimetä toimikunta. Toimikunnan ko-

koonpanoa on suunniteltu siten, että eri tahot tulisivat huomioiduksi. 

Toimikunnassa tulisi olla edustettuina mm. seurakunnan, saamelaisten, 

yrittäjien, kylien, suurimpien tapahtumien, Enontekiön neuvottelukunnan 

sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden edustajat. 

Juhlavuoden tapahtumien koordinointi ja työryhmän vetovastuu olisi hanke-

työntekijä Anne Keskitalo-Hohtilla. 

 

Tiedoksi 

Toimikuntaan valitut 

Luottamushenkilökortisto 
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Khall 16 § Kilpisjärven monitoimitalo/Hankkeen rakennustoimikunnan nimeä-

minen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimi-

kunnan. Rakennustoimikunnan tehtävänä ja vastuuna on valvoa kunnan etua 

rakennushankkeen toteutumisessa sekä valvoa ja hyväksyä kustannuksia sekä 

mahdollisia lisä- ja muutostöitä huomioiden, että päätökset tekee toimi-

valtainen toimielin tai viranhaltija kunnan hallintosäännön mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päätti nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimi-

kuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja luottamushenkilöjäsenen sekä 

teknisen johtajan, rehtori-sivistystoimenjohtajan ja kunnanjohtajan. 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi monitoimitalon luonnosten esittelyn. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli selostamassa kunnanhallitukselle Kilpis-

järven monitoimitalon luonnospohjia ja vastaamassa kysymyksiin. 

 

Elli-Maria Kultima esitti, että valitaan rakennustoimikuntaan esityksessä 

mainittujen lisäksi Per-Henrik Tornensis, Petri Pettissalo ja Elli-Maria 

Kultima. Birgitta Eira kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat vs. kunnanjohta-

jan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elli-Maria Kulti-

man esitystä, jota Birgitta Eira on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annet-

tiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Keskitalo Sari, Keinovaara Ulla) 

ja 2 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Kultima Elli-Maria). Puheenjohtaja tote-

si, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut vs. kunnanjohtajan esi-

tys.  

 

Elli-Maria Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 13.25.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimi-

kunnan. Rakennustoimikunnan tehtävänä ja vastuuna on valvoa kunnan etua 

rakennushankkeen toteutumisessa sekä valvoa ja hyväksyä kustannuksia sekä 

mahdollisia lisä- ja muutostöitä huomioiden, että päätökset tekee toimi-

valtainen toimielin tai viranhaltija kunnan hallintosäännön mukaisesti. 

 

Kunnanhallitus päättää nimetä Kilpisjärven monitoimitalon rakennustoimi-

kuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja luottamushenkilöjäsenen sekä 

teknisen johtajan, rehtori-sivistystoimenjohtajan ja kunnanjohtajan. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus nimesi 12.5.2015 suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä on 

kartoittaa Kilpisjärven kylän koulutoiminnan ja muiden toimintojen tule-

vaisuuden tilatarpeet, ja tehdä kartoituksen pohjalta esityksen tilarat-

kaisuksi. Tämän jälkeen tekninen lautakunta valmistelee asian hallinto-

säännön mukaisesti. 
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Em. laajapohjaisen suunnittelutyöryhmän työ päättyy lähiaikana, kun esi-

tys tilaratkaisuksi on saatu.  

 

Hankkeen eteenpäin viemiseksi ja mm. tiedonkulun varmistamiseksi on syytä 

nimetä rakennustoimikunta.  

 

Tiedoksi 

Toimikuntaan valitut 

Luottamushenkilökortisto 
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Khall 17 § Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen ohjeistaminen/As 

Oy Saanansäde 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa laaditut tilinpäätökset ja tilintar-

kastuskertomukset vuosilta 2013-2014 sekä vastikejälkilaskelmiin liitty-

vän erityistoimeksiantoraportin sekä toteaa, että tilinpäätökset 2013-

2014 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää.  

 

Kunnanhallitus ohjeistaa kunnan edustajaa As. Oy Saanansäteen hallituk-

sessa siten, että yhtiön isännöinti tulisi jatkossa tehdä kuntakonsernin 

toimesta.  

 

Selostus  

 

As Oy Saanansäteen yhtiökokouksessa 19.9.2015 päätettiin, kunnan yhtiöko-

kousedustajien vaatimuksesta, antaa kunnan tilintarkastusyhtiölle KPMG 

Julkishallinnon Palvelut Oy:lle vastikejälkilaskelmien tarkastaminen. 

Ko. yhtiökokouksessa ei hyväksytty tilinpäätöksiä 2013 ja 2014 eikä vas-

tuuvapautta myönnetty, koska mm. vastikejälkilaskelmien oikeellisuus tuli 

selvittää ennen näiden hyväksymistä.  

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus käyttää kunnan ohjausvaltaa 

kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia ohjeita kuntaorganisaa-

tiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hal-

lintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsitel-

täviin asioihin. 

 

Tiedoksi 

Yhtiökokousedustajat 

Hallituksen jäsen (kunnan edustaja) 
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Khall 18 § Raattaman reitit ry:n toiminta-avustus 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

  

Käsittely 

Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää Kyrönperän Ladut ry:lle toiminta-avustusta 

2.000 euroa. Perusteluna päätökselle kunnanhallitus toteaa, että Hetta, 

Ylikyrö ja Kilpisjärvi ovat merkittäviä hiihtomatkailukeskuksia, joiden 

latuverkoston ylläpitoa on perusteltua tukea elinkeinopoliittisista läh-

tökohdista. 

 

Selostus 

 

Yhdistys on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan toiminta-

avustusanomuksen: 

 

”TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS 

Kyrönperän ladut ry. anoo  avustusta vuodelle 2016 toimintansa kulujen 

kattamiseen Enontekiön kunnalta 4000,00 € (neljätuhatta euroa). Tämä on 

noin 13% vuosibudjetistamme.  

 

Kyrönperän ladut ry hoitaa ja ylläpitää latuverkostoa Raattaman kylän 

ympäristössä, Kittilän-, Muonion- ja Enontekiön kuntien alueella. Huomat-

tava osa latuverkostosta on Enontekiön kunnan alueella.  

 

Hyvin hoidetulla ja turvallisella latuverkostolla on hyvin merkittävä 

työllistävä vaikutus alueen matkailuyrityksille. Myös vapaa-ajan asunto-

jen rakentaminen latuverkoston läheisyyteen on lisääntynyt viime vuosina 

ja näin kiinteistöverojen tuotto on myös kasvanut huomattavasti. Hyvät 

ladut ja ulkoilureitit tekevät esim. kaavoitetun Hommakankaan alueen 

kiinnostavaksi vapaa-ajan asumiselle ja näin ovat lisäämässä elinvoimai-

suutta alueella.  

 

Toivomme, että Enontekiön kunta suhtautuu myönteisesti anomukseemme.  

 

Suorituksen pyydämme osoittamaan Kyrönperän ladut ry:n tilille. 

 

Kunnioittavasti 

 

Raattamassa 31.8.2015 

 

Aino Kyrö 

Varapuheenjohtaja 

Kyrönperän ladut ry” 

 

Aino Kyrö on ilmoittanut, että yhdistyksen nimi on nykyään Raattaman rei-

tit ry ja hän toimii yhdistyksen puheenjohtajana. 

 

Tiedoksi 

Raattaman reitit ry/puheenjohtaja Aino Kyrö 

Kirjanpito/maksuunpano
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Khall 19 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytän-

töön. 

 

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 14.12.2015 ja käsitellyt seu-

raavat asiat: 

 

31 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

32 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

33 §  Enontekiön sähköinen hyvinvointikertomus 2014-2015 

 

34 §  Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Perusturva 

 

35 §  Vuoden 2015 talousarvion ylitysanomus/ Tekninen toimi  

 

36 §  Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/ Määrärahan siirto  

kohteesta 099104 vesillelasku- ja rantautumispaikat,  

kustannuspaikkaan 99114 Hetan kaukolämpöverkko 

 

37 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n perussopimuksen  

tarkistaminen 

 

38 §  Vuosien 2016-2018 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 

39 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 20 § Aloitusluvan esittäminen investointikohteelle 099065 kiinteis-

töjen kunnostus sekä määrärahan siirto: liikuntahallin iv-koneen ja läm-

mönsäädön uusimiseen sekä liittämiseen kiinteistöautomaatioon 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli selvittämässä asiaa ja vastaamassa kysy-

myksiin. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 12.1.2015 14 § 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointi-

kohteen: 099065 Kiinteistöjen kunnostus, aloituslupaa ja määrärahan siir-

toa 10600€, käytettäväksi liikuntahallin IV-koneen ja lämmönsäädön toimi-

laitteiden ja venttiileiden uusimiseksi sekä automaatioon liittämiseksi. 

Investointikohteelle 099065 Kiinteistöjen kunnostus jää talousarvioon 

(30000€-10600€)= 19400€, mahdollisiin muihin kiinteistöihin käytettäväk-

si. 

 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kimmo Lämsä. 

 

Selostus: 

Liikuntahallin lämmön ja ilmastoinnin säätölaiteet ovat alkuperäiset sekä 

hallin käyttäjien säädettävissä. Tämä aiheuttaa turhaa energian kulutusta 

sekä hallin olosuhteet eivät vastaa kulloistakin tarkoitusta. 

Liitteiden 1/14§ ja 2/14§ mukaisissa tarjouksissa on esitetty hallin IV-

koneen ja lämmönsäädön toimilaitteiden ja venttiileiden uusiminen sekä 

automaatioon liittämiseksi. 

Tarjousten 2150,00€ ja 6950,00€ lisäksi mahdollisiin lisä- ja muutostöi-

hin varataan 1500€. Yhteissumman ollessa 10600,00€ 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Kirjanpito 
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Khall 21 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 

16.12.2015 – 17.1.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Sivistyslautakunta 

- Pöytäkirja 10.12.2015. 
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Khall 22 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

FCG Koulutus 

- Kunnanhallituksen koulutuspäivät 10.-11.3.20165 

 

ELY-keskus 

- Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen 

 

KEVA 

- Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jä-

senyhteisöille. 

 

Nordea 

- Ilmoitus maksuviivästyksestä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Lukiokoulutus, yksikköhinnat vuonna 2016. 

- Perustietokyselyn raportit. 

 

Teosto 

- Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna 2016. 

 

Valtiovarainministeriö 

- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuo-

delle 2015. 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut: 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

- Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018. 

 

Lapeco 

- Kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslista 15.12.2015. 
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Khall 23 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 

kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten 

osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

 

Tekninen ltk 12.1.2016 § 10 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: Enontekiö/Kyrö, 047-403-2-193 Lisä-Eevertti  

Pinta-ala: 4380 m2 

Luovuttaja: Eklund Esa, Helsinki 

Luovutuksen saaja: Ruuskanen Pentti, Naantali 

 

Kohteet: Enontekiö/Kyrö, 047-403-2-193 Lisäeevertti II lomarakennuksineen 

Pinta-ala: 5790 m2  

Luovuttaja: Eklund Esa, Helsinki 

Luovutuksen saaja: Ruuskanen Pentti, Naantali 

 

Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, 047-406-25-4 Pikkuniemi, osuudet yhtei-

siin 

Luovuttaja: Rantatalo Antti, Leppäjärvi 

Luovutuksen saajat: Rantatalo Krista, Leppäjärvi, Rantatalo Kimmo, Vantaa 

 

Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, 047-406-25-20 Hangasmaja lomarakennuksi-

neen 

Pinta-ala: 2020 m2 1/6 määräosa 

Luovuttaja: Alavuotunki Veikko, Dublin ja Alavuotunki Jaakko, Oulu 

Luovutuksen saaja: Malinen Jaana, Ylämylly 

 

Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, 047-405-50-45 Hillatieva 

Pinta-ala: 25000 m2 

Luovuttaja: Salovaara Jorma, Röykkä 

Luovutuksen saaja: Hirvikoski Vesa, Koitti 

 

Kohteet: Enontekiö/Hetta, 047-401-12-53 Sillisaivo 

Pinta-ala: 228900 m2 

Luovuttaja: Muotkajärvi Pirkko, Ivalo 

Luovutuksen saaja: Päkkilä Teemu, Espoo 
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Kohteet: Enontekiö/Hetta, 047-401-24-31 Rantanäkkälä lomarakennuksineen 

Pinta-ala: 2155 m2 

Luovuttajat: Pienimäki Leena ja Pienimäki Pentti, Multia 

Luovutuksen saajat: Aro Lassi ja Aro Iikka, Keminmaa 

 

 

Tiedoksi 

Maanmittaustoimisto/Vaasa 

Tekninen lautakunta 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 24 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

Päätös 

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 25 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.  

 

 

 

Todettiin, että jatketaan kokousta puhelinkokouksena ti 19.1.2016. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 18.1.2016  1-25 

  

    

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: 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 6,11,12,13,16,18. 

 

 

 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: 6,11,12,13,16,18. 

 

 

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

