
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  11. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 (§:t 166-168) 

   klo 20.00-20.40 (§ 169-178) 

    

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj (poissa §:t 166-168) 

Tuomas Keskitalo  j(poissa §:t 166-168) 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

Helinä Hautamäki   vj 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj(poissa §:t 169-178)  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj (poissa §:t 
169-178)  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet   

Leni Karisaari  esittelijä, pöytäkir-  

   janpitäjä 

  

 

Asiat:   166 §  - 178  §  

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Jaakko Alamattila  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

   (pl. § 177,kohta 1) 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Janne Näkkäläjärvi  Helinä Hautamäki 

 

 

   

  

 

Pöytäkirja on 30.6.2015 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

166 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

167 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Liikuntahallin kun-

nostaminen 

168 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Rami-tilojen lunas-

taminen 

169 § Terveysaseman kunnostustyön aloituslupa 

170 § Asunto oy Saanansäde III:ssa olevien kunnan omistamien asun-

tojen myyminen  

171 § Aloituslupa investointikohteelle/liikuntahallin kunnostami-

nen 

172 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

173 § Ilmoitusasiat  

174 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

175 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat  

176 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

177 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

178 § Aloituslupa investointikohteelle/Rami-tilojen lunastaminen  
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Khall 166 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elli-Maria Kultiman esityksestä 

Janne Näkkäläjärvi ja Helinä Hautamäki.    

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi 

yksimielisesti. 

Kunnanhallitus päätti, että käsitellään valtuustolle menevät pykä-

lät 166-168, ja sen jälkeen kokous keskeytetään valtuustoseminaa-

rin ja valtuuston ajaksi.   

 

Päätösehdotus (vs. 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 167 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen / Liikuntahal-

lin kunnostaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

talousarvion investointiosaa liikuntahallin kunnostamisen (099053) 

osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 3600 eu-

roa ja tuloarviota pienennetään 4500. Muutoksen jälkeen investoin-

tikohteen menot ovat 140300 euroa ja tulot 60000 euroa.  

Määräraha 3600 euroa siirretään investointikohdasta vesillelasku 

ja rantautumispaikat (099104).  

 

Perustelu: 

Määräraha on tarkoitettu Hetan uimarannan ja matonpesupaikan ra-

kentamiseen. Hetan osayleiskaavassa uimarannaksi merkityn alueen 

kohdalla sijaitsee Maakuntamuseon merkitsemä muinaismuistoalue. 

Alueelle ei ole toistaiseksi saatu lupaa maansiirtotöihin, joita 

uimarannan rakentaminen vaatii. Investointia ei voida toteuttaa 

tässä vaiheessa. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 

2015 talousarvion investointiosaa liikuntahallin kunnostamisen 

(099053) osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää 

3600 euroa ja tuloarviota pienennetään 4500. Muutoksen jälkeen in-

vestointikohteen menot ovat 140300 euroa ja tulot 60000 euroa.  

Määräraha 3600 euroa siirretään investointikohdasta vesillelasku 

ja rantautumispaikat (099104).  

 

Perustelu: 

Määräraha on tarkoitettu Hetan uimarannan ja matonpesupaikan ra-

kentamiseen. Hetan osayleiskaavassa uimarannaksi merkityn alueen 

kohdalla sijaitsee Maakuntamuseon merkitsemä muinaismuistoalue. 

Alueelle ei ole toistaiseksi saatu lupaa maansiirtotöihin, joita 

uimarannan rakentaminen vaatii. Investointia ei voida toteuttaa 

tässä vaiheessa. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Kunnan investointiosassa vuodelle 2015 on varattu liikuntahallin 

kunnostamiseen määrärahaa 136700 euroa ja tuloja on arvioitu saa-

tavan 66450 euroa. 

  

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta on 18.8.2015 51 § käsitellyt Hetan liikunta-

hallin kunnostamista seuraavasti:   

Hetan koulukeskuksen liikuntahalliin ulkopuoliseen kunnostustyöhön 
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on v.2015 talousarviossa varattu 137000€, josta arvioitu avustus 

oli 66000€. Kunnan nettomenoksi jäi siten 70250€. 

Avustusta saatiin kuitenkin vain 48387,10€ alv 0%. Kunnan nettome-

non 70250€ pysyessä ennallaan, tulee käytettävän rahan määräksi 

118637,10€. Tästä rahasta on käytetty suunnitteluun 3664€, joten 

jäljellä on 114973,10€ alv 0%. 

 

Kohteesta on pyydetty urakkatarjoukset. Tarjousten hinnat ylitti-

vät selvästi käyttöön varatun määrärahan. Teknisessä osastossa 

tarkasteltiin mahdollisuutta poistaa alkuperäisestä urakasta joi-

takin osia. Tarkastelussa vähennettiin takaosan savunpoistoikkunat 

ja valtaosa etuosan Cemprit levytyksestä. 

Tekninen lautakunta on valinnut liikuntahallin ulkopuolisen kun-

nostustyön urakoitsijan ja savunpoistoikkunoiden sähkötöiden teki-

jän sekä varannut jätekustannusten ja muihin kuluihin 5000 euroa.  

Em. huomioiden investoinnin kokonaishinta on teknisen lautakunnan 

mukaan 140300 euroa.  

 

Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että puuttuva määräraha 25327€ alv 0% siirretään in-

vestointimomentilta 099104 (vesillelasku ja rantautumispaikat) mo-

mentilla 30000€. 

Perustelu: 

Määräraha on tarkoitettu Hetan uimarannan ja matonpesupaikan ra-

kentamiseen. Hetan osayleiskaavassa uimarannaksi merkityn alueen 

kohdalla sijaitsee Maakuntamuseon merkitsemä muinaismuistoalue. 

Alueelle ei olla saatu lupaa maansiirtotöihin, joita uimarannan 

rakentaminen vaatii. Investointia ei voida toteuttaa tässä vai-

heessa. 
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Khall 168 § Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen /Rami-tilojen 

lunastaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle teknisen lauta-

kunnan esityksen hyväksymistä: vuoden 2015 talousarvioon lisätään 

Rami-tilojen lunastamiseen määräraha 19300 euroa ja vuodelle 2015 

varatusta investointimäärärahasta 099061 Hetan koulu, osoitetaan 

19300 euroa Rami-tilojen lunastamiseen.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle teknisen lauta-

kunnan esityksen hyväksymistä: vuoden 2015 talousarvioon lisätään 

Rami-tilojen lunastamiseen määräraha 19300 euroa ja vuodelle 2015 

varatusta investointimäärärahasta 099061 Hetan koulu, osoitetaan 

19300 euroa Rami-tilojen lunastamiseen.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 18.6.2015 52 § 

 

Hetta Hiihtomaassa on kolme Ramirent Finland Oy:ltä vuokrattua Ra-

mi-tilaa. Tilat ovat toimineet hiihtomaan valvontatilana, naisten 

ja miesten wc-tilana ja välinevuokraamona.  

 

Tilojen lunastamisesta kunnalle on neuvoteltu useaan otteeseen. 

Yhtiö on viimeisen neuvottelun tuloksena tarjonnut em. Rami-

tilojen lunastamista hintaan 19300,00 eur+alv 24%. 

 

Rami-tilojen lunastus kunnalle on kustannussyistä perusteltua. 

 

Ehdotus (KK) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, 

että vuoden 2015 talousarvioon lisätään Rami-tilojen lunastamiseen 

määräraha 19300 euroa ja vuodelle 2015 varatusta investointimäärä-

rahasta 099061 Hetan koulu, osoitetaan 19300 euroa Rami-tilojen 

lunastamiseen.  

 

Päätös: 

Antti Tonteri esitti ettei neuvoteltua hintaa hyväksytä, vaan hin-

nan tulee neuvotella 15000 euroon. Hannu Ranta kannatti Antin eh-

dotusta. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannat-

tivat Paula Ahopelto, Alpo Peltovuoma ja Virpi Labba. Antti Tonte-

rin esitystä kannattivat Antti Tonteri ja Hannu Ranta. Aänestyksen 

jälkeen todettiin, että esittelijän ehdotus sai 3 ääntä ja Antti 

Tonterin esitys 2 ääntä. Esittelijän esitys tuli päätökseksi. 
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Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.     

Tiedoksi: kunnanhallitus 
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Khall 169 § Terveysaseman kunnostustyön aloituslupa  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää esitetyn aloitusluvan. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää esitetyn aloitusluvan.  

 

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 18.6.2015 50 § 

 

Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on momentille 099055 

varattu 80000 € jäljempänä mainittuihin kunnostustöihin. 

 

Terveysaseman sisäpuolen lattioiden flex-mittauksessa on todettu 

VOC-yhdisteiden vapautumista huoneiston sisäilmaan. Kiinteistössä 

on lattioita kapseloitu laboratorion, vastaanottotilojen, toimen-

pidehuoneen sekä lääkärihuoneen osalta. 

 

Toimenpiteet 2015 

 

Sisäpuolelta kapseloidaan lattioita seuraavasti: 

1. Neuvolan leikkihuone 
2. Neuvola 
3. Neuvolan yhteydessä oleva työhuone 
4. kuulohuone 
5. neuvola 2 

 

Kapseloinnin kustannusarvio on  25000 € 

 

Ulkopuolen työt  

1. Terveysaseman päädyn öljysäiliötila puretaan 
2. Maanpintaa alennetaan terveysaseman päädystä ja takaosasta ja 

tontin ympäri kaivetaan niskaojat viemään vedet pois tontil-

ta. 

3. Rakennuksen perustusten vieren kaivetaan n. 1 metrin syvyinen 
kaivanto. Perustus salaojitetaan, kaivannon ympäri asennetaan 

suodatinkangas, täytetään sepelillä sekä routaeristetään sok-

kelin vierustalta vaaka- ja pystyeristein. 

4. Asfalttialueen päällys korjataan tarvittavilta osin siten, 
ettei vesi jää lammikoiksi alueelle. 

 

Ulkopuolisten töiden kustannusarvio on  55000 € 

Korjauskustannukset yhteensä  80000 € 

 

Ehdotus: KK 

Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitellut korjaustoimenpiteet sekä 

hakee kunnanhallitukselta investointitöiden aloituslupaa. 

Vastuuviranhaltijana toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan.  
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Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.     

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta  

Kalevi Keskitalo  
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Khall 170 § Asunto oy Saanansäde III:ssa olevien kunnan omistamien 

asuntojen myyminen 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Selvitetään mm. asuntojen 

tämänhetkinen tilanne.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

Päätöshistoria 

Tekninen lautakunta 18.6.2015 53 §  

Tekninen osasto on selvittänyt Asunto Oy Saanansäde III:ssa olevi-

en huoneistojen myyntiä. Huoneistojen valmistumisvuosi on 2008.  

Tarkoituksena on pyytää huoneistokohtainen myyntihinta-arvio ulko-

puoliselta kiinteistövälittäjältä.  

 

Huoneistot ovat seuraavat: 

- Harjukuja C 5, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja C 6, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja D 8, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja E 9, 3h+k+s, 70 m² 

- Harjukuja E 10, 3h+k+s, 70 m² 

 

Ehdotus ( KK ) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valtuut-

taa teknisen johtajan valmistelemaan Asunto Oy Saanasäde III:ssa 

olevien Enontekiön kunnan omistamien huoneistojen myyntiä sekä al-

lekirjoittamaan välityssopimukset. Mahdollinen huoneistojen myynti 

tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.     

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 23.6.2015 11 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 171 § Aloituslupa investointikohteelle/liikuntahallin kun-

nostaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää esitetyn aloitusluvan valtuuston in-

vestointiosaan 23.6.2015 tekemän muutoksen mukaisena.  

 

Käsittely 

Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää myöntää esitetyn aloitusluvan valtuuston 

investointiosaan 23.6.2015 tekemän muutoksen mukaisena.  

 

Todettiin, että kunnanvaltuusto hyväksyi tämänpäiväisessä kokouk-

sessaan muutoksen investointiosaan koskien liikuntahallin kunnos-

tamista.  

  

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus 

 

Tekninen lautakunta on 18.6.2015 esittänyt investointiosan muutta-

mista koskien liikuntahallin kunnostamista. Kunnanhallitus ja kun-

nanvaltuusto käsittelevät asiaa kokouksessaan 23.6.2015.  

Aloituslupa tulee myöntää valtuuston hyväksymän talousarviomuutok-

sen mukaisesti. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 15.6.2015 153 §  

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jossa käsitellään liikun-

tahallin kunnostamista koskeva mahdollinen muutosesitys investoin-

tiosaan.  

 

Käsittely 

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus 

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen, jossa käsitellään liikunta-

hallin kunnostamista koskeva mahdollinen muutosesitys investoin-

tiosaan.  

  

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää esitetyn aloitusluvan.  

 

Tekninen lautakunta 26.5.2015 34 § 

 

Liikuntahallin ulkopuoliset kunnostustyöt 

 

Hetan koulukeskuksen liikuntahalliin ulkopuoliseen kunnostustyöhön 

on talousarviossa varattu 137000 (118637,90) euroa. Lapin aluehal-
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lintovirasto on 16.5.2014 tekemällään päätöksellä myöntänyt koh-

teeseen avustusta 60000€ sis.alv 24% (48387,10€ alv 0%). Kunnan 

nettomenoksi jää 70250 €. Avustuksesta on käytetty suunnittelukus-

tannuksiin 3664€, joten suunniteltuihin liikuntahallin ulkopuoli-

siin korjaustoimiin on käytettävissä 114973,90€ alv 0% 

 

Avustuspäätöksessä korjaustyö tuli aloittaa lokakuun loppuun 2014 

mennessä. Töiden aloittamiseen on myönnetty jatkoaikaa siten, että 

työt tulee aloittaa kesäkuussa 2015. Avustuspäätöksen mukaiset 

työt tulee olla valmiit vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Kohteen urakkatarjouspyyntö on ilmoitettu HILMA:ssa 5.5.2015, lii-

te 1/34§. 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta hyväksyy em. suunnitelman ja kustannusarvion. 

Kustannukset katetaan investointimäärärahasta momentilta 099053. 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää investoinnin aloituslupaa kun-

nanhallitukselle. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 

Kalevi Keskitalo
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Khall 172 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.  

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

ajalta 16.6.2015 – 23.6.2015 

- vs. kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Sivistyslautakunta 

- Pöytäkirja 28.5.2015 

 

Tarkastuslautakunta  

- Pöytäkirja 28.5.2015 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 173 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

 

 

Kirjeet: 

 

Pöytäkirjat, kokouskutsut: 

 

Sodankylän kunta/ Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 

 

- Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistus  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 174 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen 

kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Selostus 

 

Kohde: 47-404-8-15 

Pinta-ala:  

Luovuttaja: Leinonen Raimo Seinäjoelta. 

Luovutuksen saajat: Leinonen Anne-Maarit ja Latva-Kurikka Henna 

Kauhajoelta. 

 

Kohde: 47-402-40-69, Kortteli 65/ 3. 

Pinta-ala: 1100 m2 

Luovuttaja: Pettersen Kim Jacob Kvalöylistä 

Luovutuksen saajat: Ellburg Svanhild ja Ellburg Tom Nordkjosbot-

nista. 

 

 

Tiedoksi 

Lapin maanmittaustoimisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 175 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Ilmoitusasiat 

 

 

Seuraavan kokouksen tarve ja aikataulu.   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 176 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedus-

tajien suulliset raportit kokouksista 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Birgitta Eira: Muonion-Enontekiön terveystyön kuntayhtymän yhtymä-

valtuusto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 177 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

1. Jaakko Alamattila esitti, että kunnanhallitus päättää vs. kun-

nanjohtajan Leni Karisaaren tehtäväkohtaiseksi palkaksi viransi-

jaisuusajalta saman kuin vakinaisella kunnanjohtajalla, minkä kun-

nanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoukses-

ta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.  

 

2. Elli-Maria Kultima esitti, että mm. kunnanhallituksen tiedonku-

lun varmistamiseksi Kilpisjärven monitoimitalon vakuutusneuvotte-

lut vakuutusyhtiön kanssa käyvät tekninen johtaja ja kunnansihtee-

ri, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

  

3. Birgitta Eira tiedusteli rehtori-sivistystoimenjohtajan lomal-

laolosta valtuuston tilinpäätöskokouksen aikaan sekä päiväkodin 

valmistumisaikataulua. Leni Karisaari totesi rehtori-

sivistystoimenjohtajan loma-aikojen ajoittuvan koulujen kiinniolo-

aikaan ja että loma on myönnetty anomuksen mukaisesti. Päiväkoti 

pitäisi viimeisen tiedon mukaan valmistua syyskuussa, kun mm. ka-

lustotoimitukset ja väliovet on saatu.  

  

Tiedoksi 

Palkkatoimisto (kohta 1) 

Leni Karisaari 

Kimmo Lämsä (kohta 2) 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 23.6.2015 19 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 178 § Aloituslupa investointikohteelle/Rami-tilojen lunasta-

minen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää aloitusluvan Rami-tilojen lunastami-

seksi kunnalle ja nimetä investoinnin vastuuviranhaltijaksi tekni-

sen johtajan Kimmo Lämsän. 

 

Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää aloitusluvan Rami-tilojen lunasta-

miseksi kunnalle ja nimetä investoinnin vastuuviranhaltijaksi tek-

nisen johtajan Kimmo Lämsän. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto päätti 23.6.2015 hyväksyä investointiosaan seuraa-

van muutoksen: vuoden 2015 talousarvioon lisätään Rami-tilojen lu-

nastamiseen määräraha 19300 euroa ja vuodelle 2015 varatusta in-

vestointimäärärahasta 099061 Hetan koulu, osoitetaan 19300 euroa 

Rami-tilojen lunastamiseen.  

 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitti pyynnön, että kunnanhallitus 

kustannusten minimoimiseksi ja aikataulusyistä antaisi em. inves-

toinnille suoraan aloitusluvan ja nimeäisi vastuuviranhaltijan il-

man teknisen lautakunnan käsittelyä. 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta  

Tekninen johtaja
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät 

   23.6.2015   166-178  

  
   

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: 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176, 

178.  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 177. 

 

 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: 177. 

 

 

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

