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ASIALISTA 

 

192 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

193 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

194 § Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet 

195 § Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 

196 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  

197 § Valtiovarainministeriön esityspyyntö digitalisaation edistä-

misestä 

198 § Teleoperaattoripalvelujen hankinta/ liittyminen KL-

kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen 

199 § Lausuntopyyntö esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistämi-

sestä 

200 § Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

talousarviota varten 

201 § Jäsenen valinta Tornionlaakson neuvoston hallitukseen toimi-

kaudelle 2015-2017 

202 § Enontekiön Väärtipäivät 11.-13.9.2015 

203 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

204 § Ilmoitusasiat 

205 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

206 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

207 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat  

208 § Enontekiön neuvottelukunnan täydentäminen 

209 § Hankintakielto loppuvuodeksi 2015 

210 § Kunnan edustajan nimeäminen Metsähallituksen yhteistyöryh-

mään   
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Khall 192 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Per-

Oula Juuso ja Jaakko Alamattila.   

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti kolmella lisäasialla täydennettynä.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantar-

kastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjär-

jestyksen. 

 

Selostus 

 

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

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtä-

vänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-

villä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli 

ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitse-

mättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valit-

tu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Khall 193 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela kävi läpi lähitulevaisuuden tilaisuu-

det ja valmistelussa olevat tai muuten ajankohtaiset asiat.  

 

Selostus 

 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmiste-

lussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus 

käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

-Kunnanjohtajapäivät Lappeenrannassa 26.-27.8.2015 

-Pohjoinen tulevaisuus – Northern Future Huippuseminaari  

Rovaniemellä 7.9.2015 

-Kuntajohtajien tapaaminen ja SOTE-ohjausryhmän kokous Rovaniemel-

lä 9.9.2015 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 194 § Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa vs. kunnanjohtajalle Mauri Koskelalle 

Enontekiön kunnan tilinkäyttösoikeuden Pohjolan Osuuspankissa, 

Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä viransijaisuu-

den ajaksi tästä päivästä lukien 30.4.2019 saakka. 

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinkäyttöoikeus em. pan-

keissa poistetaan virkavapauden ajaksi Mikko Kärnältä tästä päi-

västä lukien 30.4.2019 saakka.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Kunnan tilinkäyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus.  

 

Kunnanhallitus on 23.3.2015 päättänyt, että Enontekiön kunnan ti-

linkäyttösoikeus Pohjolan Osuuspankissa, Nordea Pankki Suomi 

Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä on seuraavilla kunnan viranhalti-

joilla: kunnanjohtaja Mikko Kärnä, kunnansihteeri Leni Karisaari, 

sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Annikki Kallioniemi, rehtori-

sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi ja tekninen johtaja Kimmo 

Lämsä.  

 

Samalla kunnanhallitus on ilmoittanut em. pankeille, että muiden 

osalta tilinkäyttöoikeudet poistetaan.   

 

Tiedoksi 

Pohjolan Osuuspankki 

Nordea Pankki Suomi Oyj 

Danske Bank Oyj 

Kirjanpito 

Mauri Koskela  

Mikko Kärnä 
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Khall 195 § Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttami-

sessa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää pidättää ratkaisuvallan kunnallis- ja kiin-

teistöverosta vapauttamisessa Enontekiön kunnalla 1.1.2016–

31.12.2018 vireille tulevien hakemuksien osalta. 

 

Selostus 

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi 

Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella 

(882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. 

 

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi 

tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron 

ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukai-

sesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taik-

ka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, 

mitä Veronkantolain 38 a §:ssä säädetään.  

 

Enontekiön kunnanhallitus on 25.3.2013 pidättänyt ratkaisuvallan 

kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Enontekiön kunnal-

la.  Em. kunnan ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa 

viimeistään 31.12.2015 vireille tulevien hakemusten osalta.  

 

Verosta vapauttamista koskevat säännökset ovat Veronkantolain 7 a 

luvussa. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen vi-

ranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen va-

pautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetus-

ta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan 

hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hy-

lätä. 

 

Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen 

veronkantolain 38 a §:ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntä-

misperusteista ja valituskiellosta. Oikeuskäytännön mukaan kunnan 

viranomaisen verosta vapauttamishakemukseen antamaan päätökseen 

voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oi-

kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään valituskielto. 

 

Mikäli kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään 1.1.2016–

31.12.2018 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä 

ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 

18.11.2015 mennessä. 

 

Ratkaisuvallan pidättämisilmoituksessa kunnan on ilmoitettava, 

koskeeko ratkaisuvallan pidätys kunnallisveroa, kiinteistöveroa 

vai kumpaakin edellä mainituista. Vakuutetun sairausvakuutusmak-
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susta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kun-

nallisveroa koskevan vapautushakemuksen. Lisäksi ilmoituksessa tu-

lee olla kunnan edustajan allekirjoitus, nimen selvennys ja virka-

asema sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite). 

 

Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä 

18.11.2015 mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pi-

dättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2018 koskien ajanjaksoa 

1.1.2019–31.12.2021. Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään 

jatkossakin Verohallinnon päätöksellä. 

 

Kunnanhallitus on käsitellyt vuosittain noin kolme verosta vapaut-

tamishakemusta.  

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vapautuksen 

myöntämisestä kunnan yksityis- tai julkisoikeudellisesta saatavasta, 

verosta tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta sekä niistä joh-

tuvista viivästysseuraamuksista. 

 

Tiedoksi 

Verohallinto/ verohallinto(at)vero.fi 
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Khall 196 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  

 

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 valtuus-

ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

ton 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 kä-

siteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja 

päätettävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 25.5.2015 ja 23.6.2015 

käsitellyt seuraavat asiat: 

 

25.5.2015 

 

7 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

8 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdol-

 lisesti tehtävät muutokset  

 

9 §  Kilpisjärven uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakenta- 

 minen 

 

10 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

23.6.2015 

 

11 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

12 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

13 §  Muutosesitys Enontekiön kunnan investointiohjelmaan  

vuosille  2015-2017 Kilpisjärven monitoimitalon tulipalos-

sa tuhoutumisen johdosta 
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14 §  Vuonna 2014 tehdyt valtuustoaloitteet, käsittelytilanne  

 ja suoritetut toimenpiteet sekä vuosina 2012 ja 2013  

käsittelyyn jääneiden valtuustoaloitteiden tilanne 

 

15 §  Arviointikertomus 2014 

 

16 §  Enontekiön kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 

 ja vastuuvapauden myöntäminen 

17 §  Vuoden 2016 talousarvioraami 

18 §  Kunnanjohtajan viransijaisuuden täyttäminen 

19 §   Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/Liikuntahallin 

kunnostaminen 

20 §  Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Rami-tilojen  

lunastaminen 

 

21 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 197 § Valtiovarainministeriön esityspyyntö digitalisaation 

edistämisestä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi valtiovarainministeri-

ölle toimitetun kirjeen.  

 

Selostus 

Suomen hallituksen yksi tärkeimmistä hankkeista on digitalisoida 

julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi. Digitalisaatio on toiminta-

tapojen uudistamista ja sisäisten prosessien digitalisointia. Yksi 

kokonaisuus on digitaalisten julkisten palvelujen ja digitaalisen 

hallinnon toteuttaminen. Digitalisaatio nähdään yhte-

nä tärkeimmistä keinoista julkisen talouden tuottavuuden paranta-

misessa ja edellytyksenä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiselle.  

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 6.8.2015 mennessä muun muassa 

kuntia tekemään esityksiä digitalisaation edistämiseksi julkisissa 

palveluissa ja hallinnossa.   

 

Virkatyönä valmisteltu esitys digitalisaation edistämisestä on 

toimitettu valtiovarainministeriölle.  

 

Oheismateriaali 

Valtiovarainministeriölle toimitettu kirje 
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Khall 198 § Teleoperaattoripalvelujen hankinta/ liittyminen KL-

kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi kunnan liittymi-

sen Kuntahankinnat Oy:n teleoperattoripalveluja koskevaan puiteso-

pimukseen.  

 

Selostus 

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama yhtiö. Yhtiö 

on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kil-

pailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kun-

ta-asiakkaiden puolesta. Asiakkaita ovat kunnat, kuntayhtymät, 

hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat 

konserniyhtiöt.  

Yhtiö kilpailuttaa asiakkaidemme puolesta puitesopimuksia ja vas-

taa niiden sopimushallinnasta. Yhtiö keskittyy kilpailutuksissa 

suurivolyymisiin yhteishankintoihin, joilla saavutetaan huomatta-

vaa mittakaavaetua hintasäästöinä ja/tai prosessihyötyinä, ja 

joissa paikallinen tarjonta on yleensä vähäistä. Yhtiö kattaa kil-

pailutusten riskit ja on varautunut eri tavoin myös valitusproses-

sien taloudellisiin seuraamuksiin. 

Kuntahankinnat kattaa kustannuksensa sopimustoimittajien maksamil-

la palvelumaksuilla.  

 

Enontekiön kunta on ollut mukana kuntahankintojen teleoperaattori-

palveluja koskevassa puitesopimuksessa vuodesta 2011 lukien (kh 

24.1.2011).  

 

Kuntahankinnat on kilpailuttanut teleoperaattoripalvelut ja kil-

pailutuksen voitti TeliaSonera. Asiakkailla on mahdollisuus liit-

tyä puitesopimuksen palveluiden käyttäjiksi matkapuhelinverkon 

palveluiden osalta. Puitesopimuksen palvelut pitävät sisällään mm. 

matkapuhelinverkon vaihdepalvelun, liittymät, liikenteen. Asiakas 

voi valita puitesopimuksen sisältyvistä palveluista tarvitsemansa 

palvelukokonaisuuden oman tarpeensa mukaan. 

 

Kunnan on edullista liittyä puitesopimukseen matkapuhelinliittymi-

en ja liikenteen osalta. 

  

Liitteet 

Liite 1 Puitesopimus  
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Khall 199 § Lausuntopyyntö esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdis-

tämisestä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomauttamista 

Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä. 

 

Selostus 

 

Kansaneläkelaitos on pyytänyt kunnanhallitukselta lausuntoa esi-

tykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä 14.8.2015 mennessä.   

 

Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) 10 §:n mukaan Kan-

saneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, 

joista määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asiainomaisia kunnanhal-

lituksia. 

 

Kansaneläkelaitoksen kirjeen mukaan suuri osa Kelassa käsiteltä-

vistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liittyviä, paikallinen 

yhteistyö hoitoyksiköiden ja palveluntuottajien kanssa on tärkeää. 

Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hallin-

nollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toi-

minnan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä eritysvas-

tuualueita (erva-alueita). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muo-

dostettavaksi 1.1.2016 lukien viisi vakuutuspiiriä.  

Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vai-

kuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. 

 

Enontekiön kunta kuuluu Lapin vakuutuspiiriin. Esityksen mukainen 

uusi Pohjoinen vakuutuspiiri muodostettaisiin nykyisistä Oulun, 

Keski-pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin vakuutuspiireistä.  

 

Kansaneläkelaitoksen kirje on nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi  

Kela/kuntienkuuleminen@kela.fi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 200 § Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kun-

tayhtymän talousarviota varten 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa asiasta perusturvalautakunnan esityk-

sen mukaisen lausunnon.  

 

 

Päätöshistoria 

Perusturvaltk. 24.6.2015 66 § 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että pyydetty 

palvelutarvearvio annetaan sosiaalitoimen viranhaltijoiden tehtä-

väksi.  

 

Perusturvalautakunta toteaa, että suuria muutoksia Kolpeneen pal-

velukeskuksen kuntayhtymän palvelujen suhteen ei Enontekiön kun-

nalla ole suunnitteilla. Kuntayhtymän palveluista käytetään lyhyt-

aikaista tutkimuksiin ja kuntoutukseen liittyvää laitoshoitoa, 

asumispalvelua sekä neuropsykiatrista valmennusta ja kommunikaa-

tio-opetusta suositusten mukaan. Kuntoutusohjauksen kunta hoitaa 

itse.  

 

Toiminnan tulisi olla laadukasta, kunnan peruspalveluja tukevaa, 

sekä taloudellisesti tehokasta. Enontekiön kunta esittää, että 

kuntayhtymä pyrkisi tuottamaan edullisempia asumispalveluja edul-

lisimmin, koska Kolpeneen asumispalvelujen vuorokausihinta on kor-

kea.  

 

Tiedoksi 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 201 § Jäsenen valinta Tornionlaakson neuvoston hallitukseen 

toimikaudelle 2015-2017 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita Tornionlaakson Neuvoston hallituk-

seen varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtajan toimikaudelle 2015-

2017. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on 25.5.2015 päättänyt valita Tornionlaakson Neu-

voston hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Leni Karisaaren ja va-

rajäseneksi Birgitta Eiran. 

 

Leni Karisaari on tuolloin ilmoittanut kunnanhallitukselle, että 

kun uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä niin hänet nimettäisiin 

hallitukseen, koska yleensä kunnat ovat nimenneet edustajikseen 

kunnanjohtajan.  

  

Neuvoston ohjesäännön 9 §: 

"Tornionlaakson Neuvoston operatiivisesta toiminnasta vastaa hal-

litus toiminnanjohtajan avustamana. Jokainen jäsenkunta valitsee 

oman jäsenensä sekä varajäsenen Torinonlaakson Neuvoston hallituk-

seen. Tornionlaakson Neuvosto nimittää hallituksen, joka koostuu 

yllämainituista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, sekä nime-

ää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjoh-

tajalle ja varapuheenjohtajalle nimetään henkilökohtaiset varajä-

senet." 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto 

Tornionlaakson neuvosto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 202 § Enontekiön Väärtipäivät 11.-13.9.2015 

 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti pitää kunnanhallituk-

sen julkisen kokouksen kunnanviraston avointen ovien päivänä per-

jantaina 11.9.2015 klo 12.00. Kunnanhallituksen ko. kokous lähete-

tään internetin kautta valtuuston kokousten tapaan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee asiasta.  

 

Selostus 

 

Enontekiön kotiseutu- ja mökkiläistapahtuma Enontekiön Väärtipäi-

vät järjestetään 11.-13.9.2015. Tapahtuman tarkoituksena on enon-

tekiöläisen kotiseutuhengen lisääminen sekä vuorovaikutuksen li-

sääminen paikallisen väestön ja Enontekiön loma-asukkaiden kesken.  

 

Väärtipäivien ohjelma löytyy muun muassa kunnan kotisivuilta 

www.enontekio.fi kohdasta Ajankohtaista.  

 

Kunnanvirastolla on avoimet ovet perjantaina 11.9. klo 10-15.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 203 § 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 9.7.2015 – 19.8.2015 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Perusturvalautakunta 

- Pöytäkirja 24.6.2015. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 204 § Ilmoitusasiat 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.  

 

Selostus  

 

Kirjeet: 

 

Aluehallintovirasto 

-Päätös lisäajasta vuoden 2014 lasten ja nuorten paikallisen har-

rastustoiminnan valtionavustuksen käyttöön. 

-Talous- ja velkaneuvonnan tuottamisesta maksettava lisäkorvaus 

vuonna 2015. 

ELY-keskus 

-Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Lapin 

työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden tuottamisesta monikanavai-

sesti 

Opetushallitus 

-Valtionavustushakemusta koskeva päätös. 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut ym.: 

 

Lapin jätehuolto kuntayhtymä  

-Pöytäkirja 24.6.2015 

 

Lapin Rakennusperinne 

-Toimintakertomus 2015. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 205 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohde: Kangas, 47-403-2-100 

Pinta-ala: 12800 m2 

Luovuttaja: Mäkitalo Väinö Muoniosta. 

Luovutuksen saaja: Pääkkölä Pasi Raattamasta. 

 

Kohde: Pikkuniemi, 047-406-25-4 

Pinta-ala: 210000 m2 

Luovuttaja: Rantatalo Antti Aatos Leppäjärvestä. 

Luovutuksen saaja: Rantatalo Kimmo Ahti Aatos Vantaalta. 

 

Kohde: Pikkuniemi, 047-406-25-4. 

Pinta-ala: 210000 m2. 

Luovuttaja: Rantatalo Antti Aatos Leppäjärvestä. 

Luovutuksen saaja: Rantatalo Krista Isabella Leppäjärvestä. 

 

Kohde: Kuru, 047-406-25-5 

Pinta-ala: 98050 m2. 

Luovuttaja: Rantatalo Antti Aatos Leppäjärvestä. 

Luovutuksen saaja: Rantatalo Stiina Viveka Helsingistä. 

 

Kohde: Riihelä, 47-401-1-5 

Pinta-ala: 4751 m2 

Luovuttaja: Mattila Vilho Muoniosta. 

Luovutuksen saaja: Mattila Pauli Taneli Oulusta. 

 

Kohde: Venemäki, 47-404-46-19 

Määräosan suuruus: 1/6 

Luovuttaja: Välitalo Kaarlo Eino jakamaton kuolinpesä. 

Luovutuksen saaja: Mäkitalo Seppo Juhani Enontekiöltä. 

 

Kohde: Raunonmaa, 47-406-6-11 

Määräosan suuruus: Pidätetty osuus yhteisiin. 

Luovuttaja: Numminen Rauno Luvialta. 

Luovutuksen saajat: Hakonen Teemu Porista, Hakonen Teppo Porista 

ja Kiviluoma Markku Nakkilasta. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kohde: Jaakkola, 47-403-2-212. 

Pinta-ala: 2500 m2 

Luovuttaja: Keinovaara Harri Muoniosta. 

Luovutuksen saaja: Lepistö Seppo Kannonkoskelta. 

 

Kohde: Aittamaa, 047-401-64-6 

Määräosan suuruus: ½ 

Luovuttaja: Kuru Raili Kaarina Saarenkylästä. 

Luovutuksen saaja: Räisänen Pekka Kauko Ilmari Saarenkylästä. 

 

Kohde: Suonttajärvi, 47-874-2-1. 

Pinta-ala: 10000 m2. 

Luovuttaja: Muotkanmaan yhteismetsän osakaskunta Luvialta. 

Luovutuksen saajat: Hakonen Teemu Porista, Hakonen Teppo Porista 

ja Kiviluoma Markku Nakkilasta. 

 

Tiedoksi 

Lapin maanmittaustoimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 206 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Sari Keskitalo oli osallistunut Metsähallituksen yhteistyöryhmän 

kokoukseen 17.8.2015. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 207 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Elli-Maria Kultima tiedusteli, onko Kilpisjärven biologiselle ase-

malle tulevat terveydenhuollon tilat kiinteät eikä tarvittavia vä-

lineitä tarvitse erikseen viedä pois. 

 

Elli-Maria Kultima otti esille sähkön hinnan korotuksen ja koro-

tusperusteet. 

 

Birgitta Eira tiedusteli, onko kunnan alueella kiertämässä maan-

mittauslaitoksen henkilö. Todettiin, että tällaisesta henkilöstö 

ei ole tietoa, mutta asia selvitetään. 

 

Birgitta Eira muistutti aikaisemmin tekemästään heijastinkampan-

jasta syksyä ajatellen, esim. Riekko-heijastin. 

 

Birgitta Eira esitti, että Kilpisjärvellä järjestettäisiin myös 

Väärtipäivien tyyppinen pienimuotoisempi tapahtuma, mikä on tärke-

ää mökkiläisten ja kuntalaisten kohtaamiseksi.  

 

Birgitta Eira otti esille Muoniossa olevan tilaisuuden liittyen 

valtatie 21 liittyen ja kunnan osallistumisen tilaisuuteen. Todet-

tiin, että kunta on edustettuna tilaisuudessa. Elli-Maria Kultima 

osallistuu myös tilaisuuteen. 

 

Merkitään, että Antti Tonteri poistui kokouksesta klo 17.04 toi-

seen tilaisuuteen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 208 § Enontekiön neuvottelukunnan täydentäminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää täydentää Enontekiön neuvottelukunnan jäse-

nistöä kutsumalla Pauli Järvenpään (ent. suurlähettiläs) jäsenek-

si.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää kutsua kunnan edustajaksi neuvot-

telukuntaan osastopäälliköt: kunnansihteerin, sosiaalisihteerin, 

rehtori-sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus asetti Enontekiön neuvottelukunnan ja nimesi sen 

jäsenet kokouksessaan 29.4.2009.  

 

Enontekiön kunnan edustajina neuvottelukuntaan kuuluvat kunnanval-

tuuston ja –hallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja, Enonteki-

ön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja ja hanke- ja matkailusihteeri 

Kirsti Näkkäläjärvi. 

 

Neuvottelukunta toimii keskusteluareenana, jossa Enontekiön aluet-

ta ja toimintaa ”alueen ulkopuolelta” seuraavat tuovat esille omia 

näkemyksiään. Tarkoituksena on myötävaikuttaa vuorovaikutteisen 

keskustelun syntymiseen enontekiöläisten toimijoiden ja päättäjien 

kanssa. Neuvottelukunta toimii myös vapaa-ajan asukkaiden kanavana 

Enontekiön suuntaan ja tuo esille kehittämisideoita ja toivomuksia 

mm. mökkiläisten palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä. 

 

Kunnanjohtaja (vs.) Mauri Koskela on tiedustellut Pauli Järvenpään 

(ent. suurlähettiläs) kiinnostusta osallistua neuvottelukunnan 

työhön. Järvenpää on lupautunut neuvottelukunnan jäseneksi.  

 

Neuvottelukunta keskusteli 2.4.2015 pitämässään kokouksessa neu-

vottelukunnan toimintamuotojen kehittämisestä, missä yhteydessä 

keskusteltiin kunnan johtoryhmän (osastopäälliköt) osallistumises-

ta neuvottelukunnan kokouksiin. Tämä nähtiin hyvänä tiedonkulun 

kannalta ja asioiden etenemiseksi kuntaorganisaatiossa.   

 

Tiedoksi 

Pauli Järvenpää 

Osastopäälliköt 

Kirsti Näkkäläjärvi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 209 § Hankintakielto loppuvuodeksi 2015 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että hankintakieltoa ei annetta. Esitystä ei 

kannatettu.  

Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kieltää kaikkien sellaisten hankintojen 

(tavarat ja palvelut), jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi 

täysin välttämättömiä, tekemisen. Tämä tarkoittaa, että vain päi-

vittäistavaroita voidaan hankkia.  

 

Muiden kuin toiminnan kannalta välttämättömien päivittäistarvik-

keiden (elintarvikkeet, hygieniatarvikkeet, lääkkeet ja hoitotar-

vikkeet, kuljetukset jne.) hankkimiseen tulee saada ao. osasto-

päällikön kirjallinen lupa esimerkiksi sähköpostitse. 

 

Kunnanhallitus antaa hankintojen toteutumisen seuraamisen kirjan-

pidon tehtäväksi siten, että kirjanpito kerää ja toimittaa kirjal-

lisena kuukausittain kunnanhallitukselle tiedot kaikista hankinta-

kiellon alaisista hankinnoista, joilla ei ole osastopäällikön an-

tamaa hankintalupaa.  

 

Kunnanhallitus toimittaa päätöksen heti kaikkiin toimipisteisiin 

ja vastuuviranhaltijoille. 

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Kunnan heikon kassatilanteen takia joudutaan ottamaan lyhytaikais-

ta luottoa. Tästä syystä kaikki hankinnat ja koulutukset yms., 

jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä 

olisi syytä jäädyttää. Tämä on tarpeen, jotta vältytään muilta 

toimintoihin vaikuttavilta toimenpiteiltä. 

 

Tiedoksi 

Toimipisteet 

Osastopäälliköt 

Vastuuviranhaltijat 

Kirjanpito 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 210 § Kunnan edustajan nimeäminen Metsähallituksen yhteis-

työryhmään   

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Metsähallituksen yhteistyöryhmään 

kunnanjohtajan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnan-

sihteerin.  

 

Selostus 

 

Metsähallitusta koskevan asetuksen 9 §:n mukaisesti Metsähallitus 

voi asettaa saamelaisten kotiseutualueelle yhteistyöryhmiä, joihin 

kuuluu Metsähallituksen ja alueen väestön edustajia. 

Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä asianomaisen kunnan aluetta 

koskevia laajakantoisia Metsähallituksen toimintoja.  Yhteistyö-

ryhmillä on neuvoa antava asema ja ne voivat myös tehdä aloitteita 

ja esityksiä Metsähallitukselle. 

 

Metsähallituksen yhteistyöryhmässä on luottamushenkilöiden lisäksi 

ollut Mikko Kärnä. 

 

Tiedoksi 

Metsähallitus 

kunnanjohtaja  

kunnansihteeri 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

     

 19.8.2015  192-210 

    

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: 192, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209.      

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 194, 195, 198, 201, 210.    

 

 

 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: 194, 195, 198, 201, 210.   

 

 

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

