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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Janne Näkkäläjärvi ja Jaakko Alamattila.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti
kahdella eduskuntavaaleja koskevalla lisäasialla täydennettynä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen
pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen,
kun enemmän 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 seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli
heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös
näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen
saakka.
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Khall 2 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
vaali
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee
keskuudestaan vuodelle 2015 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja
toisen varapuheenjohtajan.
Selostus
Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
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Khall 3 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan
ja II varapuheenjohtajan.
Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Selostus
Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen.
Hallintosäännön 2 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen
seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja
toisen varapuheenjohtajan.
Kunnanhallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikauden mittainen, jollei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta.
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Khall 4 § Esitys kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle Revontuli-opistosta eroamisesta
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että esitystä Revontuli-opistosta eroamisesta
ei anneta. Kunnanhallitus velvoittaa sivistyslautakunnan valmistelemaan vuoden 2015 aikana esityksen kustannuslaskelmineen siitä, miten
vapaan sivistystyön toiminnot voitaisiin järjestää omana toimintana
säilyttäen nykyinen taso. Samassa esityksessä on eriteltävä, miten
vapaan sivistystyön valtionosuuksien menetys vaikuttaa opetuksen laatuun. Edelleen kunnanhallitus velvoittaa sivistyslautakunnan neuvottelemaan Revontuli-opiston toimintojen kehittämisestä siten, että sen
toiminta palvelisi paremmin kuntalaisten tarpeita.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja-rehtori Laila Nikunlassi oli paikalla kuultavana asiantuntijana klo 14.10-14.45.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että esitystä Revontuli-opistosta eroamisesta
ei anneta. Kunnanhallitus velvoittaa sivistyslautakunnan valmistelemaan vuoden 2015 aikana esityksen kustannuslaskelmineen siitä, miten
vapaan sivistystyön toiminnot voitaisiin järjestää omana toimintana
säilyttäen nykyinen taso. Samassa esityksessä on eriteltävä, miten
vapaan sivistystyön valtionosuuksien menetys vaikuttaa opetuksen laatuun. Edelleen kunnanhallitus velvoittaa sivistyslautakunnan neuvottelemaan Revontuli-opiston toimintojen kehittämisestä siten, että sen
toiminta palvelisi paremmin kuntalaisten tarpeita.
Keskustelun kuluessa Birgitta Eira kannatti kunnanjohtajan esitystä.
Unto Kultima esitti, että Revontuli-opistosta erotaan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Antti Tonteri kannatti esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että
koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Unto Kultiman esitystä, jota Antti Tonteri on kannattanut,
äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Eira Birgitta, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas, Näkkäläjärvi
Janne) ja 2 ”ei” ääntä (Kultima Unto, Tonteri Antti). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen
päätökseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Annetaan kokouksessa.
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Yritysvaikutusten arviointilomakkeet liitteenä.
Päätöshistoria
Sivistyslautakunta 15.1.2015 2 §
ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE JA EDELLEEN –VALTUUSTOLLE REVONTULIOPISTOSTA EROAMISESTA
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen –valtuustolle, että Enontekiön
kunta eroaa Revontuli-Opistosta 1.1.2016 alkaen ehdotuksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja):
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Käytyjen keskustelujen perusteella kokouksessa annettiin seuraava
ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen –
valtuustolle, että Enontekiön kunta eroaa Revontuliopistosta
1.1.2016 alkaen.
Perusteluna sivistyslautakunta esittää seuraavaa:
- vapaan sivistystyön valtionosuus tulee edelleen vähenemään
mikä vaikuttaa siihen, että kuntaosuudet tulevat kasvamaan
jatkossa nykyisestäkin tai sitten tuntimääriä joudutaan voimakkaasti vähentämään. Revontuli-Opisto on tänä vuonna kompensoinut valtionosuusmenetyksiä nostamalla kurssimaksuja.
- sivistyslautakunta haluaa, että kurssitoiminnalla voidaan
työllistää enemmän omia kuntalaisia ja tätä kautta saada verotulot pysymään kunnassa sekä antaa paikallisille yrittäjille lisää mahdollisuuksia työllistyä.
- kunnan talous ei todennäköisesti tule paranemaan, vaan jatkossakin tullaan sivistyslautakunnalta edellyttämään rakenteellisia ja muita toimenpiteitä, joilla lisätään toiminnan
taloudellisuutta ja tehokkuutta
- järjestämällä toiminta itse voidaan nopeammin reagoida kuntalaisten koulutustarpeisiin, jolloin tuloskin on nykyistä parempi
- järjestämällä toiminta omana työnä, voidaan kursseja järjestää tasaisesti ympäri vuoden eikä vain kahden lyhyen lukukauden ajan
- kansalaisopiston päätoimisen opettajan palkka maksetaan ympäri vuoden, vaikka itse toimintaa on vain n. 8 kuukauden ajan
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- sivistyslautakunta toteaa, että Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää myös vapaan sivistystyön kursseja kunnan alueella
- ratkaisu tukee kunnan oman liikuntatoimen järjestämistä
- toiminnan suhteen sivistystoimella on laajan toimintansa sisällä mahdollisuus esim. erilaisten hankkeiden kautta järjestää monenlaista toimintaa ja kurssitusta. Kunnan palkkalistoilla oleva toimistosihteeri, jonka työpanoksesta on 40 %
myyty Revontuli-Opistolle, jatkaa ko työajan osalta vapaaaikatoimen palveluksessa. (Enontekiön osaston musiikin- ,
suunnittelijaopettaja,aluevastaava on nytkin Kittilän kunnan
palkkalistoilla).
Selostus:
Enontekiön kunnanvaltuuston vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeiden mukaan eri hallintokuntien tuli antaa rakenteellisia ehdotuksia kunnan toimintojen tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi ja annettuun raamiin pääsemiseksi.
Sivistyslautakunnan antaman talousarvioesityksen perusteissa oli
seuraava: ”Tulevien vuosien osalta sivistyslautakunta esittää, että kunta eroaa Revontuli-Opistosta ja järjestää peruskurssit (liikunta, musiikki, käden taidot ym.) osin vapaa-aikatoimen kautta.
Tällä muutoksella toivotaan yritysten tuovan markkinoille maksullisia kursseja mm. liikunnan osalta kuten tähänkin asti ja SAKK:in
lisäävän kurssitarjontaansa alueella. Toisena vaihtoehtona on
aloittaa neuvottelut Muonion kunnan kanssa kansalaisopistopalveluiden ostamisesta.” Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan 4.12.2014 § 50 perustelutekstit eikä asiaan tullut kunnanvaltuustossa muutosehdotuksia.
Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen kävi syksyn 2014 aikana
selostamassa Revontuli-Opiston toimintaa Enontekiöllä. Elokuussa
pidetyn työkokouksen muistio liitteenä (liite 1). Muistion mukaan
Enontekiön kunta edellyttää jatkossa rehtorin vierailevan kunnassa
useammin. Lisäksi toivottiin opiston kehittämistyön näkyvän myös
opiston kurssitarjonnassa ja toiminnassa laajemmin.
Rehtori Pasi Tanninen selosti Revontuli-Opiston toimintaa kunnanvaltuuston kokoukseen kutsuttuna (kokouksesta ei tullut päätösvaltaista, mutta kansalaisopistoesittely pidettiin) ja sivistyslautakunnalle 30.9.2014 § 118 (liite 2). Ko. kokouksessa sivistyslautakunta päätti selvittää mikä olisi vaihtoehtoinen malli kansalaisopistopalvelujen tarjoamiseksi Enontekiöllä.
Sivistyslautakunta palasi Revontuli-Opistosta irtoamisasiaan kokouksessaan 15.12.2014 § 158 ”Jäsenten esille tuomat asiat: Sivistyslautakunta velvoitti rehtori-sivistystoimenjohtajan valmistelemaan ehdotus Revontuli-Opistosta irtisanoutumiseksi. Esitys tulee
olla tammikuun kokouksessa.”
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Kittilän kunnan kirjanpidossa Enontekiön osaston kokonaismenot talousarviossa v. 2014 olivat 170.066, josta kurssitulojen (arvio
oli 27.823,-) ja Kittilän kuntaan tulevan Enontekiön tuntien valtionosuuden (79.910,-) vähennyksen jälkeen Enontekiön kunnan maksettavaksi jäi kuntaosuutena 59.368,-. Lisäksi Enontekiön kunnan
budjetissa on oma kansalaisopiston talousarvio. V. 2014 siinä oli
kansalaisopiston menoja arvioidun kuntaosuuden 49.000 lisäksi mm.
toimistosihteerin palkkausmenot 40 % n. 13.500,- (Revontuli-Opisto
palauttaa tulona), varhaiseläkemaksuja eläkkeelle siirtyneistä
kansalaisopiston opettajista (toteutuma v. 2014 18.097,-), tilojen
vuokria 1.759,-, vakuutus-, siivous-, posti- ym. pienempiä kuluja
47.000 euron edestä eli yhteensä 106.400,-.
Kunnan budjetissa kansalaisopiston menoihin oli siis yhteensä varattu 106.400, tulovaraus 10.000,-, joten netoksi jäi 96.400,-.
Summa siis sisältää Kittilälle maksettavan kuntaosuuden minkä oli
arvioitu olevan v. 2014 Revontuli-Opiston ilmoittamana 49.000,-.
Todellisuudessa kunta maksoi vuonna 2014 myös 21.000 euron kuntaosuuden lisälaskun edelliseltä talousarviovuodelta, mistä Kittilän
kunta ilmoitti vasta talousarviovuoden 2013 loputtua, joten kuntaosuuteen varattu määräraha ylittyi v. 2014 tältä osin (kuntaosuutta maksettiin yhteensä 69.368,-).
Vuonna 2014 talousarvio perustui 2019 opetustuntiin. Suunnitelluista 2.551,25 opetustunnista peruuntui 787,36 tuntia. Tunteja
toteutui 1.763,87 (keväällä 982,43, syksyllä 781,44) eli 255,13
tuntia vähemmän kuin talousarvioon oli varauduttu. Tältä osin ei
pitäisi tulla lisälaskua viime vuodelta.
Kurssitulojen jälkeen todellisiksi menoiksi jäi 170.066 – 24.552 =
145.514 €. Tunnin hinnaksi eli kuntalaisille tulevalle palvelulle
tuli hintaa 82,49 €/opetustunti. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka sivukuluineen on n. 30,-. Opettajien matkakulut viime vuonna
olivat yhteensä 15.800,-. Enontekiöläisiä opiskelijoita oli kursseilla viime vuonna yhteensä 374, joista miehiä 91. Liikuntaryhmissä näistä opiskelijoista on
264 ja kuorossa 14 (keskiarvo kevään ja syksyn osalta), joten
muille kursseille jää 96 opiskelijaa.
Kansalaisopistotoiminta on kunnille vapaaehtoista. Mikäli kunnassa
on virallinen valtionosuutta saava kansalaisopisto, toiminta tulee
järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja asetuksen mukaisesti (opistolla tulee olla mm. rehtori). Kunta voi järjestää vapaa-ajan palveluja ja erilaisia kursseja myös muuten esim. vapaaaikatoimen kautta (tällä hetkelläkin mm. erilaisia liikuntakursseja järjestetään liikuntatoimen kautta). Kansalaisopistotoimintaa
voidaan tehdä yhdessä eri kuntien tai toisen kunnan kanssa. Enontekiöllä ja Muoniolla on ollut yhteinen kansalaisopisto 1970 –
1980-luvuilla. Vaihtoehtomalleista tarkemmin liitteessä 3.
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Talousarviossa vuodelle 2015 Enontekiöllä on varattu 106.380, josta kuntaosuudeksi on varattu 49.000,-. Revontuli-Opisto joutuu vähentämään Enontekiön opetustuntimääriä ellei se pysty tuottamaan
kunnille säästöjä esim. hallintokuluja pienentämällä.
Mikäli Enontekiön kunta aikoo erota Revontuli-Opistosta, on irtisanoutuminen yhdistämissopimuksen 8 § mukaan tehtävä kunnanvaltuustossa vuotta aikaisemmin tammikuun loppuun mennessä. Irtisanoutuminen astuu voimaan päätöstä seuraavan vuoden tammikuun 1.
päivänä. Yhdistämissopimuksessa on huolestuttava ja epäselvä kohta
8 pykälässä mainittu ”henkilöstön eläkemenoperusteinen maksu jaetaan sopimuskuntien kesken opetustuntien suhteessa ja maksu siirtyy kunkin kunnan maksettavaksi toiminnan päättyessä”. Tätä kustannuserää ei voi etukäteen ennakoida.
Liitteet
1 Muistio neuvottelusta 26.8.14
2 Sivistyslautakunta 30.9.15 § 118
3 Vaihtoehtomallit
4 Yritysvaikutusten arviointi
Tiedoksi
Sivistyslautakunta
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Päätös
Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät
esitetyn mukaisesti siten, että kokoukset ovat pääsääntöisesti klo
14.
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se vahvistaa esitetyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus päätti huomauttaa alaisiaan lautakuntia, että kokousaikataulujen suunnittelussa on huomioitava kunnanhallituksen ja
–valtuuston aikataulut. Lisäksi lautakuntien tulisi laatia aikataulu vuoden aikana pidettävistä kokouksistaan.
Käsittely
Kunnanjohtaja totesi kunnanviraston olevan suljettuna 6.7.31.7.2015.
Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus huomauttaa alaisiaan lautakuntia, että kokousaikataulujen suunnittelussa on huomioitava kunnanhallituksen ja –
valtuuston aikataulut.
Birgitta Eira esitti, että kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousten alkamisaikoihin lisättäisiin ”pääsääntöisesti” ja että lautakuntien tulisi laatia aikataulu vuoden aikana pidettävistä kokouksistaan, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät
esitetyn mukaisesti.
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa
esitetyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Selostus
Vuosikellolla tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan
nähdä pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla tämä helpottaa ja jäntevöittää esimerkiksi lautakuntien ja kunnanhallituksen kokousten yhteensovittamista, jonka tulisi
tapahtua siten, että lautakunnilta saadaan käsiteltävänä olevat
asiat hyvissä ajoin kunnanhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustolle.
Vuosikellon aikataulutusta voidaan vuoden kuluessa jatkuvasti tarkentaa, mutta vuoden alussa vuosikelloon olisi hyvä merkitä ainaLtk
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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kin suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokoontumiset sekä tärkeät määräajat, kuten seuraavan vuoden
talousarvion ja –suunnitelman valmisteluaikataulu.
Vuosikello siirretään yleiseksi sähköpostikalenteriksi sen tultua
vahvistetuksi.
Liite
5 Vuosikello
Tiedoksi
Lautakunnat

Ltk
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
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Khall 6 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Sivu
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne
täytäntöön.
Selostus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja
päätettävä niiden täytäntöönpanosta.
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 4.12.2014 ja käsitellyt
seuraavat asiat:
41 §
42 §
43 §
44 §
45 §
46 §
47 §

48 §
49 §
50 §
51 §

Ltk

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan
mahdollisesti tehtävät muutokset
Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015
Hetta Hiihtomaa Oy:n purkamiseen liittyvä varojen ja velkojen siirtäminen Enontekiön kunnalle
Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtäväjako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta, viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta / muutos hallintosääntöön
Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttötalousbudjetin
ylitysoikeusanomuksen esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle
Arvio talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyydestä lokakuun lopun toteutuman perusteella ja ylityshakemus
/ perusturvalautakunta
Vuosien 2015 - 2017 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen
Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
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____
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Kvalt
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
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Khall 7 § Valtuustoaloite talousarvioseminaarien pitämisestä/
Birgitta Eira
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että talousarvioseminaari merkitään vuosikelloon.
Selostus
Birgitta Eira kiitti valtuuston kokouksessa 7.10.2014 syyskuussa
pidetyn talousarvioseminaarin järjestämisestä ja esitti pontena,
että samanlaista talousarvioseminaarikäytäntöä jatkettaisiin tulevinakin vuosina.
Tiedoksi
Birgitta Eira

Ltk
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Khall 8 § Valtuustoaloite koskien parkkipaikkojen jätehuoltoa/ Ulla-Maija Syväjärvi
Päätös
Kunnanhallitus toteaa, että asiasta on kirjelmöity Lapin ELYkeskukseen useasti.
Kunnanhallitus päätti toimittaa kirjeen asiasta ELY-keskukselle,
missä kunta vaatii levähdyspaikkojen jätehuollon asianmukaista
järjestämistä Enontekiön kunnan alueella.
Lisäksi asia otetaan jälleen esille tulevissa neuvotteluissa Lapin
ELY-keskuksen kanssa.
Edelleen kunnanhallitus päätti kirjelmöidä asiasta vastaavaan ministeriöön ja virastoihin.
Käsittely:
Kunnanjohtaja täydennetty päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää kirjelmöidä asiasta vastaavaan ministeriöön
ja virastoihin.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus toteaa, että asiasta on kirjelmöity Lapin ELYkeskukseen useasti.
Kunnanhallitus päättää toimittaa kirjeen asiasta ELY-keskukselle,
missä kunta vaatii levähdyspaikkojen jätehuollon asianmukaista
järjestämistä Enontekiön kunnan alueella.
Lisäksi asia otetaan jälleen esille tulevissa neuvotteluissa Lapin
ELY-keskuksen kanssa.
Selostus
Ulla-Maija Syväjärvi teki 4.12.2015 kirjallisen valtuustoaloitteen
koskien parkkipaikkojen jätehuoltoa. Valtuustoaloite on seuraava:
”Wc ja roskapönttöjen poiston jälkeen levähdyspaikat on törkeässä
kunnossa. Asia on ristiriitainen, ELY tai joku muu järjestää? Kuka?
Onko kunnalla järjestämisvastuuta jätteistä tai onko se Lapecon
heiniä?
Kyllä Enontekiön puhdas luonto pitäisi olla tienvarsillakin.
Esitän, että jäteasia tienvarsilla tulee kuntoon.
Ulla-Maija Syväjärvi”
Levähdyspaikkojen kunnossapito on ELY-keskusten vastuulla.
Kunta on kirjelmöinyt asiasta useaan otteeseen Lapin ELY-keskusta
ja asia on otettu esille neuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa.
Tiedoksi
Ulla-Maija Syväjärvi
Tekninen osasto
Lapin ELY-keskus
Asiasta vastaava ministeriö ja virastot
Ltk
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Khall 9 § Valtuustoaloite Hyvä Teko-kampanjaan osallistumisesta/Satu-Marja Eira-Keskitalo
Päätös
Kunnanhallitus suosittelee, että kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat Hyvä Teko-kampanjaan valtuustoaloitteen mukaisesti.
Käsittely
Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus:
Kunnanhallitus suosittelee, että kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät osallistuvat Hyvä Teko-kampanjaan valtuustoaloitteen mukaisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus suosittelee, että valtuutetut osallistuvat Hyvä Teko-kampanjaan valtuustoaloitteen mukaisesti.
Selostus
Ylen kampanjassa haastetaan tavalliset suomalaiset olemaan hoivakotien arjessa avuksi. Kampanjaan ilmoittautuneet hoivakodit ovat
halukkaita vastaanottamaan pieniä hyviä tekoja tavallisilta kansalaisilta asukkaidensa arjen piristämiseksi.
Satu-Marja Eira-Keskitalo toi kunnanvaltuuston tietoon Hyvä Tekokampanjan. Hän teki valtuustoaloitteen, että kaikki valtuutetut
ottaisivat osaa Hyvä Teko–kampanjaan esimerkiksi sitoutumalla käymään 3 kertaa vuoden 2015 aikana Luppokodilla vanhuksia tapaamassa.
Tiedoksi
Satu-Marja Eira-Keskitalo
Kunnan luottamushenkilöt
Kunnan työntekijät
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pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Khall 10 § Esitys Lupa välittää-kampanjaan osallistumisesta/ Birgitta Eira
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta huomioi kaikessa toiminnassaan toisista ihmisistä välittämisen.
Edelleen kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunta ottaa huomioon toiminnassaan valtuustoaloitteen.
Käsittely
Kunnanjohtajan täydennetty päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että sivistyslautakunta ottaa huomioon
toiminnassaan valtuustoaloitteen.
Unto Kultima esitti, että asiaa ei anneta sivistyslautakunnalle.
Esitystä ei kannatettu.
Birgitta Eira poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Kunnanhallitus piti tämän pykälän jälkeen tauon klo 15.4015.55, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan päätösvaltaisena.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta huomioi kaikessa
toiminnassaan toisista ihmisistä välittämisen.
Selostus
Ylen kampanja Lupa välittää haastaa nuoret näyttämään esimerkkiä
kaikille suomalaisille siinä, miten kohdata ikäihmisiä ja tuoda
iloa heidän arkeensa.
Kampanja toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin ja Opetushallituksen kanssa.
Birgitta Eira esitti valtuuston kokouksessa 4.12.2015, että Enontekiön kunta ottaisi ”Lupa Välittää” - kampanjan tiimoilta vuoden
2015 teemaksi välittämisen.
Tiedoksi
Birgitta Eira
Lautakunnat
Kunnan luottamushenkilöt
Kunnan työntekijät

Ltk
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____
pkt

Kvalt
____
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________
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Khall 11 § Invest In Lapland II-hankkeeseen osallistuminen

Sivu
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää osallistua Invest In Lapland II-hankkeseen
vuosina 2015-2017. Enontekiön kunnan rahoitusosuus on 3100 euroa/vuosi.
Selostus
Rovaniemen Kehitys Oy on hakenut toimintaympäristörahoitusta Invest in Lapland II-hankkeeseen vuosille 2015-2017.
Invest in the Lapland -hankkeen tavoitteena oli luoda toimintakonsepti, joka palvelee erityisesti kansainvälisten mutta myös kansallisten sijoitusten saamista Lapin alueelle. Tällaista toimintamallia ei ole seudulla aiemmin luotu ja ulkomaisten investointien
edistämistä on tehty vain sattumanvaraisesti. Hanke alkoi toukokuussa 2012 ja päättyy vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa on
mukana kolme eri sektoria; matkailu, teollisuus ja luovat alat ja
toimeksiantajina 13 Lapin kuntaa. Hanketta hallinnoi Rovaniemen
Kehitys Oy ja toisena toteuttajana on ollut Kemin Digipolis.
Invest in Lapland -jatkohankkeessa on tavoitteena, että alueen
"hankkeita" työstetään markkinoitavaksi investointikohteina ja lisätään verkostojen hyödyntämistä kohdemarkkinoinnissa.
Tavoitteena on, että kaikki Lapin seutukunnat osallistuvat hankkeen toteutukseen.
Invest in Lapland –hankkeen myötä on tunnistettu selkeitä kehityskohtia kuten palvelukonseptin-, verkoston sekä investointikohteiden kehittäminen. Lisäksi on tunnistettu selkeästi uusia toimialoja, joiden kehittäminen täytyy ottaa mukaan "Invest in" toimintaan.
Hankkeen kokonaiskustannukset vuosille 2015-2017 ovat 1.200.000
euroa, josta toimintaympäristörahoitus 840.000 euroa ja kuntien
rahoitusosuus 360.000 euroa.
Enontekiön kunnan rahoitusosuus on 3100 euroa/vuosi, mikä tarkentuu rahoitusneuvotteluiden päätyttyä.
Kunnan vuoden 2015 talousarvioon on varattu elinkeinotoimen hankkeisiin 10000 euron määräraha hankkeeseen.
Oheismateriaali
Hankkeen tiivistelmä, rahoitussuunnitelma ja aiesopimus
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Khall 12 § Kunnanjohtajan vuosiloma

Sivu
20

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28 § 1
mom 1 kohta).
Päätösehdotus (kunnansihteeri)
Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Mikko Kärnälle vuosilomaa ajalle 2.-15.2.2015.
Selostus
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä on esittänyt, että hän pitäisi vuosilomaa 2.-15.2.2015.
Tiedoksi
Mikko Kärnä
Palkkatoimisto
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Khall 13 § Paavali Jumppasen poikkeamishakemus lomarakennuksen,
taiteilijan työtilan ja talousrakennuksen rakentamista varten Muoniojoen ranta-alueelle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poikkeamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 16.12.2014 121 §
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Rakennuspaikan pinta-ala
Haettava kerrosala
- loma-asunto
- työtila
- talousrakennus
Hallintaperuste
Tulvavaara

Kelottijärvi
Uusitalo
047 402 0003 0012 Määräala
ei kaavaa
MRL 72 § 1 mom.
9300 m2
130 m2
85 m2
43 m2
oma (kiinteistökaupan esisopimus)
Ei ole

Paavali Jumppanen on hakenut poikkeamislupaa lomarakennuksen, taiteilijan työtilan ja talousrakennuksen rakentamista varten Muoniojoen Kiehvuopion ranta-alueelle.
Ehdotus: EM
Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää,
että poikkeamislupa myönnetään.
Perustelu:
Rakentaminen ei vaikeuta kaavan toteutumista tai alueiden käytön
muuta järjestämistä eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden
saavuttamista.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
---------Tiedoksi
Lapin ELY-keskus
Tekninen lautakunta
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Khall 14 § Asiavirheen korjaaminen/Hallinto-osaston tehtävien hoitaminen kunnansihteerin virkavapauden aikana 18.8.2014 § 177
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Kunnansihteeri Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki
28 § 1 mom 1 kohta).
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi kunnanjohtaja Mikko Kärnä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää poistaa 18.8.2014 § 177 päätöksen.
Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen virkavapauden aikaisista sijaisuusjärjestelyistä ajalle
18.7.2014-17.10.2014.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunnansihteerin viransijaisena jatkaa Pia Korva ja taloushallinnon toimistosihteerin sijaisena jatkaa Marjo Baas ajalla 18.10.2014-31.12.2014. Palkkaus määräytyy aikaisemmin vahvistetun tehtäväkohtaisen palkan mukaisena.
Selostus:
Virkavapaahakemus on toimitettu lain mukaisesti ja kunnanjohtaja on
myöntänyt virkavapaan 9.7.2014 hallintosäännön mukaisesti.
Hallintolain 50 §:
Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian
uudelleen, jos:
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti
vaikuttaa päätökseen.
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen
korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos
virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.
Hallintolaki 52 §
Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely
Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen kor-
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jaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä.
Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen
ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla
virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan
tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.
Päätöshistoria

Kunnanhallitus 18.8.2014 177 §
HALLINTO-OSASTON TEHTÄVIEN HOITAMINEN KUNNANSIHTEERIN VIRKAVAPAUDEN AIKANA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Kunnanhallitus päätti huomauttaa alaistaan viranhaltijaa, kunnansihteeriä, kunnan henkilöstöohjeen noudattamisesta ja edellyttää,
että virkavapausanomukset toimitetaan kunnanhallitukselle niistä
annetun 2 kk määräajan puitteissa.
Käsittely
Pia Korva ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 1). Pöytäkirjanpitäjänä
toimi kunnanjohtaja Mikko Kärnä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen virkavapauden aikaisista sijaisuusjärjestelyistä
ajalle 18.7.2014-17.10.2014.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunnansihteerin viransijaisena jatkaa Pia Korva ja taloushallinnon toimistosihteerin sijaisena jatkaa Marjo Baas ajalla 18.10.2014-31.12.2014. Palkkaus määräytyy aikaisemmin vahvistetun tehtäväkohtaisen palkan mukaisena.
Selostus
Kunnanjohtaja on 9.7.2014 viranhaltijapäätöksellään nro 20/2014
myöntänyt kunnansihteerille vuosilomaa 18.7.-12.8.2014, säästövapaata 13.8.-8.9.2014 sekä virkavapaata 9.9.2013-31.12.2014 välisiksi ajoiksi. Vastaava toimistosihteeri Pia Korva on lupautunut
jatkamaan kunnansihteerin viransijaisena em. aikana ja taloushallinnon toimistosihteerin viransijaisena on lupautunut jatkamaan
Marjo Baas.
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Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja
tulosyksiköiden vastuuviranhaltijat päättävät enintään kolmeksi
kuukaudeksi otettavien alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta. Kunnanjohtaja on 9.7.2014 viranhaltijapäätöksellään nro 19/2014 päättänyt jatkaa Pia Korvan ja Marjo Baasin viransijaisuuksia 18.7.2014 lukien kolmen kuukauden määräajaksi eli
17.10.2014 asti.
Tiedoksi
Palkkatoimisto
Pia Korva
Marjo Baas
Leni Karisaari
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Khall 15 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kilpistunturi Oy:n välillä
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen
Enontekiön kunnan ja Kilpistunturi Oy:n välillä.
Selostus
Vuokrasopimus koskee Kelottijärven kylässä sijaisevasta Kilpislahti nimisestä tilasta RN:o 42:21 asemakaava-alueelta AOT ½K1 korttelissa 42 tontin nro 1, jonka pita-ala on 3445 m2.
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.7.2014. Vuokrasopimus tulee
voimaan, kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja sitä koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman. Muut ehdot käyvät ilmi liitteenä
olevasta vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimus liitteenä.
Liite
6 Vuokrasopimus Enontekiön kunnan ja Kilpistunturi Oy:n välillä
Tiedoksi
Tekninen osasto
Kilpistunturi Oy
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Khall 16 § Kilpisjärvellä olevan, kaavamerkinnällä ty½kl korttelin
9, tonttien 1 ja 2 takaisinosto Enontekiön kunnalle
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 16.12.2014 125 §
Selostus:
ON-Kiinteistöt Oy on antanut myyntitarjouksen Enontekiön kunnalle
(liite 1/125§), jolla se tarjoaa korttelin 9 (TY½kl) tontteja 1. ja
2., Enontekiön kunnalle hintaan 148 500€ alv 0% sisältäen: 2kpl vesi- ja viemäriliittymää,1kpl sähköliittymää sekä alueella olevat
rakennukset (2kpl varastokatoksia n. 150m2 /kpl).
Myyntitarjouksessa kiinteistörekisterinumerot eivät täsmää korttelin 9 kiinteistöihin mutta sähköpostitse asiaa tarkistettaessa
asiamies on ilmoittanut että myyntitarjous koskee korttelin 9 tontteja 1. ja 2.
Enontekiön kunnan kanssa tehdyissä kauppakirjoissa, kiinteistöjen
myyntihinnat ovat olleet: tontti 1. 16 000€ sekä tontti 2.
22 320€,
vesi- ja viemäriliittymät: tontti 1. 5 523€ ja tontti 2. 16 068€
sekä sähköliittymä tontti 1.:1710€
Näiden yhteisarvo on ollut yhteensä: 61 621€
Kohteen yrittäjyysvaikutusten arviointi on liitteenä 2/125§.
Ehdotus:KL
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön
kunta ei hanki takaisin kaavamerkinnällä TY½kl, korttelin 9,
tontteja 1. ja 2.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Tonteri esitti, että tontit ostetaan myyntihintaan 61621 euroa.
Esitystä ei kuitenkaan kannatettu.
---------Enontekiön Kunnanhallitus 9.6.2014 § 148
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle
uudelleen valmisteltavaksi siten, että myös hintatiedot ovat
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esillä. Edelleen kunnanhallitus päättää että käsittelyn yhteydessä asiasta tulee esittää yrittäjyysvaikutusten arviointi.
Käsittely
Birgitta Eira esitti, että tontit ostetaan takaisin Onkiinteistöt Oy:ltä.
Käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan siten, että kunnanhallitus velvoittaa teknisen osaston jatkamaan
neuvotteluja tontin takaisinostamisesta On-kiinteistöt Oy:ltä
enintään sillä hinnalla minkä kunta on tontista maksanut.
Jaakko Alamattila esitti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Keskustelun jatkuessa kunnanjohtaja muutti uudelleen ehdotustaan
siten, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen
valmisteltavaksi siten, että myös hintatiedot ovat esillä. Edelleen kunnanhallitus päättää että käsittelyn yhteydessä asiasta
tulee esittää yrittäjyysvaikutusten arviointi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää että se ei hanki takaisin korttelissa 9,
kaavamerkinnällä TY½KL olevia, On-kiinteistöt Oy:n omistamia
tontteja, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Edelleen
kunnanhallitus kehottaa On-kiinteistöt Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin tonttien myymiseksi vapailla markkinoilla.
Tekninen lautakunta 27.5.2014 § 54
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Ehdotus: KL
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön
kunta ei hanki takaisin kaavamerkinnällä TY½kl korttelin 9 tontteja 1 ja 2.
Selostus
Kiinteistöt omistaa On-kiinteistöt Oy/Nätynki Oiva ja rakennusoikeutta on seuraavasti: tontilla 1 700k-rm2 sekä tontilla 2 1300krm2, kartta liittenä 1/54§. Omistajan asiamies on lähestynyt kuntaa ja esittänyt mahdollisuutta että kunta hankkisi ko. alueen
takaisin haltuunsa.
Taloudellisen tilanteen sekä kuntalaisten tasavertaisuuden vuoksi,
Enontekiön kunnan ei ole kannattavaa/mielekästä hankkia yksittäisiä, jo myytyjä kiinteistöjä, rakennuspaikkoja tai tontteja takaisin kuin erittäin painavista yhdyskuntarakenteen kehittämisen /
eheyttämisen syistä.
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Tiedoksi
ON-kiinteistöt Oy
Tekninen lautakunta
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Päätös
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Palojoensuun Kyläyhdistys ry:lle,
että kylärahaa ei voida myöntää, koska vuoden 2015 talousarvioon
ei ole varattuna määrärahaa kyläyhdistysten avustuksiin.
Käsittely
Unto Kultima esitti, että annetaan 1000 euroa toimintaan niille
kunnan kylille, joilla ei ole koulua. Janne Näkkäläjärvi kannatti
esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että
koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Unto Kultiman esitystä, jota Janne Näkkäläjärvi on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” ääntä (Alamattila
Jaakko, Keskitalo Sari, Keskitalo Tuomas, Tonteri Antti) ja 2 ”ei”
ääntä (Kultima Unto, Näkkäläjärvi Janne) ja 1 poissa (Eira Birgitta). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut
kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Palojoensuun Kyläyhdistys ry:lle,
että kylärahaa ei voida myöntää, koska vuoden 2015 talousarvioon
ei ole varattuna määrärahaa kyläyhdistysten avustuksiin.
Selostus
Palojoensuun kyläyhdistys ry on toimittanut kunnanhallitukselle
15.8.2014 seuraavan toiminta-avustushakemuksen:
”Anomus kyläraha
Pyydämme Enontekiön kuntaa huomioimaan syrjäkylien asemaa, laadittaessa tulevaa talousarviota.
Palojoensuun Kyläyhdistys ry anoo 3000 €/vuosi kylärahaa kylän
toimintaan, virkistykseen, ylläpitoon, hyvinvointiin, kyläjuhliin
edistääkseen kyläläisten yhdessä oloa ja syrjäytymistä. Olemme
kaukana kuntakeskuksesta ja väki on iäkästä mutta vireää. Haluamme
kokoontua omassa kylässä ja ylläpitää kaikenlaista toimintaa.
Palojoensuun Kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja Maija Mäkitalo

sihteeri Kirsti Enojärvi”

Tiedoksi
Palojoensuun Kyläyhdistys ry.
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Khall 18 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 24.11.2014 – 18.1.2015
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat:
Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 18.11.2014.
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2014.
Pöytäkirja 15.12.2014.
Tarkastuslautakunta
Pöytäkirjanote 12.12.2014 § 39 kohta 2): arviointikertomus.
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014
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Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
ARA
Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat.
Lapin ELY-keskus
Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen.
Opetushallitus
Yksikköhinta- ja suoritepäätöksiä koskevaa materiaalia.
Raportti tilastoiduista perustiedoista.
Valtiovarainministeriö
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista
vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5.
Pöytäkirjat, kokouskutsut:
Kittilän kunta, Revontuli-opiston jaosto
Pöytäkirja 25.9.2014.
Pöytäkirja 8.10.2014.
Lapeco
Yhtymäkokouksen pöytäkirja 27.11.2014.
Lapin Liitto
Hallituksen esityslista 22.12.2014.
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky.
Esityslista 18.12.2014.
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Khall 20 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden
käyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Käsittely
Tuomas Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen
kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.
Selostus
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
Kohteet: 47-405-17-30, Peltovuoman kylä, Kalmakaltio
Pinta-ala: 26220 m2
Luovuttaja: Korkalo Asta Nunnasesta.
Luovutuksen saajat: Keskitalo Ari Peltovuomasta, Keskitalo Pigga
Peltovuomasta, Keskitalo Pekka Peltovuomasta, Keskitalo Tuomas
Nunnasesta, Guttorm Sari Nunnasesta, Keskitalo Jaana Peltovuomasta, Keskitalo Eila Peltovuomasta ja Keskitalo Pentti Peltovuomasta.
Kohteet: 47-401-29-16, Hetan kylä, Sissankilaakso
Pinta-ala: 25250 m2 1/4
Luovuttajat: Laakso Juhan-Petteri Espoosta, Laakso Noora Katariina
Lohjalta, Laakso Maaret Johanna Oulusta.
Luovutuksen saaja: Laakso Roosa Ellastiina Kittilästä.
Kohteet: 47-403-1-62, Kyrön kylä, Ounaskomsio
Pinta-ala: 4900 m2
Luovuttaja: Plathan Pekka Helsingistä
Luovutuksen saaja: Karetie Simo Helsingistä.
Kohteet: 047-401-034-00, Hetan kylä, Kirkkomaa
Pinta-ala: 12000 m2
Luovuttaja: Enontekiön seurakunta
Luovutuksen saaja: Enontekiön kunta.
Kohteet: 47-401-15-21, Hetan kylä, Miiala.
Pinta-ala: 131000 m2
Luovuttaja: Grönman Jarmo Gunnar Porvoosta.
Luovutuksen saajat: Grönman Wille Mikael, Grönman Felix Mikael ja
Grönman Amos Mikael Porvoosta.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ilmoitusasiat
Ajankohtaiset asiat, käydyt ja tulevat neuvottelut.
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Khall 22 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Sari Keskitalo: Poliisiasiain neuvottelukunta
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Ei ollut.
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Khall 24 § Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue
Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu
Kaaresuvanto
Kilpisjärvi
Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi

Äänestyspaikka
Hetan koulukeskus
Kaaresuvannon koulu
Kilpisjärven koulu
Peltovuoman koulu

Käsittely
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä ilmoitti olevansa eduskuntavaaliehdokas
ja esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi (hallintolaki 28 § 1 mom).
Unto Kultima esitti, että Palojoensuuhun osoitetaan äänestyspaikka. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus (kunnansihteeri)
Kunnanhallitus päättää, että eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue
Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu
Kaaresuvanto
Kilpisjärvi
Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi

Äänestyspaikka
Hetan koulukeskus
Kaaresuvannon koulu
Kilpisjärven koulu
Peltovuoman koulu

Selostus
Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015.
Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta
haittaa (5.4.2002/247)
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä vaalipäivän äänestyspaikoista.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
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Khall 25 § Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukiolosta päättäminen
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti siten, että torstain 9.4.2015 äänestysauton pysäkkien paikkaa muutetaan
seuraavasti:
Palojärven äänestysauton pysäkiksi osoitetaan Leena Palojärven
tien risteys/Ruijantie 2715 ja Kuttasen äänestysauton pysäkiksi
osoitetaan Kultiman tien risteysalue/Käsivarrentie 1830.
Käsittely
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä ilmoitti olevansa eduskuntavaaliehdokas
ja esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi (hallintolaki 28 § 1 mom).
Keskustelun kuluessa torstain 9.4.2015 äänestysauton pysäkeistä
tehtiin seuraavat esitykset:
Jaakko Alamattila esitti, että Palojärven äänestysauton pysäkiksi
osoitetaan Leena Palojärven tien risteys/Ruijantie 2715.
Unto Kultima esitti, että Kuttasen äänestysauton pysäkiksi osoitetaan Kultiman tien risteysalue/Käsivarrentie.
Päätösehdotus (kunnansihteeri)
Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden
2015 eduskuntavaaleissa seuraavasti:
Ke
To
Pe
Ma
Ti

8.4.2015
9.4.2015
10.4.2015
13.4.2015
14.4.2015

klo
klo
klo
klo
klo

10-17
10-17
10-17
10-17
10-17

Hetta
Hetta
Hetta
Hetta
Hetta

(kunnanvirasto)
(kunnanvirasto)
(kunnanvirasto)
(kunnanvirasto)
(kunnanvirasto)

Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä
kiertävällä äänestysautolla vuoden 2015 eduskuntavaaleissa seuraavasti:
Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu
Keskiviikko 8.4.2015
Äänestysauton pysäkki

klo

Kilpisjärvi / Kilpisjärven koulun piha
Tsahkalluoktantie 1

10.00 – 11.30

Kaaresuvanto / Kaaresuvannon koulun
piha
Syväjärventie 32

13.30 – 15.00

Sonkamuotka, Arctic Knife:n paikoitusalue

16.30-17.00
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Muoniontie 1721

Torstai 9.4.2015
Äänestysauton pysäkki

klo

Kultima/Kultiman kääntöpaikka

10.00-10.30

Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo
Oy:n liittymä
Käsivarrentie 1765

11.15-12.15

Palojoensuu/Palojoensuun kylätalon
piha
Muoniontie 46

12.45 – 14.00

Näkkälä/ Kaijunantien risteys
Kaijunantie 1

15.15-16.00

Palojärvi/Galdotieva
Ruijantie 2605

17.00-17.30

Leppäjärvi/entinen koulu
Ruijantie 1935

17.45-18.45

Perjantai 10.4.2015
Äänestysauton pysäkki

klo

Nunnanen/entisen koulun risteys
Nunnasentie 1284

10.00-11.00

Peltovuoma/koulu
Ounastie 3111

11.30 – 12.30

Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys
Vuontispirtintie 1

14.00 – 14.30

Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka

14.45 – 15.15

Vuontisjärvi/entisen koulun risteys
Sammakkojänkäntie 1

16.00 – 17.00

Selostus
Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa 2015. Varsinainen vaalipäivä on
sunnuntaina 19.4.2015 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa
8.-14.4.2015 (keskiviikosta tiistaihin).
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. JoLtk
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kaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä
ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei
erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; (5.4.2002/247)
2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja
niiden toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät
kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa; (21.12.2007/1263)
3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt
sekä rangaistuslaitokset (laitos); (5.4.2002/247)
4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys
toimitetaan. (24.10.2003/868)
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin
järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle,
jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
(5.4.2002/247)
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään
Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa
olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan
nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.
Ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, jotka ovat äänestyspaikkarekisterissä 51. päivänä ennen
vaalipäivää päivän päättyessä, ovat vaaleissa äänestyspaikkoina,
vaikka tässä pykälässä tarkoitetusta kunnanhallituksen päätöksestä
tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty ja vaikka hallintooikeudelle tehtyä kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta
tehtyyn päätökseen on haettu muutosta, ei ole ratkaistu. Kunnanhallitukselle tehty oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätöksestä tehty kunnallisvalitus on käsiteltävä kiireellisesti. Hallinto-oikeuden valituksesta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (5.4.2002/247)
Vaalilaki 47 § (5.4.2002/247)
Ennakkoäänestyksen ajanjakso

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Päivämäärä
Sivu
Kunnanhallitus
19.1.2015
40
Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää.
Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten
avoinna kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona,
jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin
määrätä.
Vaalilaki 48 § (28.6.2013/496)
Ennakkoäänestysajat
Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:
1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen
päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen
kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen;
3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina;
5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n
ja 20:n välisenä aikana.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
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Pykälät
1-25

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1,2,3,4,5,6,13,18,19,20,21,22,23.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,24,25.
HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,24,25.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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