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ASIALISTA
115 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
116 § Enontekiön kunnan suostumus osakkeiden luovutukseen ja sitoumus olla käyttämättä Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden lunastusoikeutta / Oulun Energia -liikelaitoksen harjoittaman
toiminnan yhtiöittäminen
117 § Palojoensuun kyläyhdistys ry:n toiminta-avustushakemus
118 § Rami Juhani Lindgrenin poikkeamislupahakemus lomarakennuksen
rakentamista varten Lätäsenon ranta-alueelle
119 § Juha Matias Alatalon poikkeamislupahakemus lomarakennuksen
rakentamista varten Ounasjoen ranta-alueelle
120 § Valtiovarainministeriön kunniamerkkiesitykset vuonna 2014
121 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
122 § Valtuustoaloite neljännen iltahoitajan palkkaamiseksi Luppokodille / Outi Kurkela
123 § Enontekiön yhteismetsän osakaskunnan kokousedustajan valinta
124 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat
sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
125 § Ilmoitusasiat
126 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat
127 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien
suulliset raportit kokouksista
128 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat
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Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja
Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen
yksimielisesti.
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 116 § ENONTEKIÖN KUNNAN SUOSTUMUS OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEEN JA
SITOUMUS OLLA KÄYTTÄMÄTTÄ LAPIN SÄHKÖVOIMA OY:N OSAKKEIDEN LUNASTUSOIKEUTTA / OULUN ENERGIA -LIIKELAITOKSEN HARJOITTAMAN TOIMINNAN
YHTIÖITTÄMINEN
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää suostua ko. osakkeiden luovutukseen ja
päättää olla käyttämättä Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden lunastusoikeutta, sekä valtuuttaa kunnanjohtaja Mikko Kärnän allekirjoittamaan lunastusoikeuden käyttämättä jättämistä koskevan asiakirjan.
Selostus
Oulun Energia on toimittanut Enontekiö kunnalle kirjeen, jossa se
toteaa, että Oulun kaupunki on toteuttamassa Oulun Energia liikelaitoksen harjoittaman toiminnan yhtiöittämistä siirtämällä Liikelaitoksen harjoittaman toiminnan jo olemassa olevalle Oulun kaupungin yksin omistamalle Yli-Iin Sähkö Oy:lle tai perustamalla
Liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön, jonka
osakkeet kaupunki tulee omistamaan kokonaisuudessaan. Liikelaitoksen toiminta tullaan siirtämään varoineen ja velkoineen Oulun
Energia Oy:lle. Siirto tullaan toteuttamaan vuoden 2014 kuluessa.
Liikelaitosta yhtiöittäessä Oulun Energia Oy:lle on tarkoitus
siirtää myös Liikelaitoksen toimintaan kuuluvat Oulun kaupungin
omistamat/liikelaitoksen taseessa olevat osakkeet. Yhtiöiden, joiden osakkeita kaupunki omistaa, yhtiöjärjestyksiin sisältyy kuitenkin lähes poikkeuksetta lunastuslauseke, jonka mukaan tilanteessa, jossa yhtiön osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, toisille osakkeenomistajille ja mahdollisesti myös yhtiölle syntyy lunastusoikeus siirtyviin osakkeisiin.
Tämän kirjeen ja sen liitteenä olevan sitoumuksen tarkoituksena
onkin ennakoivasti ennen osakkeiden siirtämistä Oulun Energia
Oy:lle pyytää muilta osakkeenomistajilta suostumus luovutukseen ja
sitoumus olla käyttämättä heillä yhtiöjärjestyksen mukaan olevaa
lunastusoikeutta.
Lapin Sähkövoima Oy:n yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke,
jonka mukaan osakkeenomistajilla on lunastuslausekkeesta tarkemmin
ilmenevällä tavalla oikeus lunastaa yhtiön ulkopuoliselle uudelle
omistajalle siirtyvä osake.
Sitoumus pyydetään allekirjoittamaan ja palauttamaan viimeistään
7.5.2014.
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Khall 117 § PALOJOENSUUN KYLÄYHDISTYS RY:N TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättä että toiminta-avustusta ei myönnetä, koska
vuoden 2014 talousarvioon ei ole varattuna määrärahaa kyläyhdistysten toiminta-avustuksiin.
Selostus
Palojoensuun kyläyhdistys ry on toimittanut kunnanhallitukselle
seuraavan toiminta-avustushakemuksen:
”Toiminta avustus
Anomme kunnalta toiminta-avustusta 3000 € Palojoensuun kylätalolle
yhteisten liikunta- ja kokoontumistilojen toimintaan vuodelle
2014. Meillä olisi suuri tarve järjestää talvisin kansalaisopiston
liikunta ym. tapahtumia Palojoensuun kyläläisten ja mökkiläisten
hyväksi. Meillä on paljon ikä-ihmisiä, jotka tarvitsisivat yhteisliikuntaa, heillä ei ole mahdollisuutta kulkea Hetan liikuntailloissa, joten pitkällä tähtäimellä tästä olisi hyötyä ja iloa koko
kylälle. Toivomme että olisitte myötämielisiä avustukselle.
Palojoensuun Kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja Maija Mäkitalo
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Khall 118 § RAMI JUHANI LINDGRENIN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN LÄTÄSENON RANTA-ALUEELLE
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poikkeamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 15.4.2014 § 39
Kylä
Tila
RN:o
Kaavoitustilanne
Kielto
Rakennuksen kerrosala
Rantaviivaa
Hallintaperuste
Tulvavaara

Kelottijärvi
Koskela
21:22
Ei kaavaa
MRL 71 § 1 mom.
38,5 ka-m2
91 m
Oma
Ei ole

Rami Lindgren on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista
varten Lätäsenon ranta-alueelle Vähäkurkkion seudulle.
Tilalla sijaitsee vuonna 1985 valmistunut 21 ka-m2 loma-asunto ja
vuonna 1986 valmistunut 6 ka-m2 talousrakennus.
Ehdotus: EM
Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää,
että poikkeamislupa myönnetään ehdolla että hakija muuttaa 1985
valmistuneen loma-asunnon talousrakennukseksi.
Perustelu:
Esitetty rakentaminen ei haittaa kaavoituksen toteuttamista tai
alueiden käytön muuta järjestämistä eikä vaikeuta luonnonsuojelun
tavoitteiden saavuttamista.
Esitetty rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua
koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Khall 119 § JUHA MATIAS ALATALON POIKKEAMISLUPAHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN OUNASJOEN RANTA-ALUEELLE
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää poikkeamislupaa myönnettäväksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 15.4.2014 § 40
Kylä
Tila
RN:o
Kaavoitustilanne
Kielto
Rakennuksen kerrosala
Rantaviivaa
Hallintaperuste
Tulvavaara

Kyrö
Kaalama
047 403 0004 0064
Ei kaavaa
MRL 71 § 1 mom.
60 ka-m2
385 jm
Oma
Ei ole

Juha Matias Alatalo on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista varten Ounasjoen ranta-alueelle seudulle.
Ehdotus: EM
Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää,
että poikkeamislupa myönnetään.
Perustelu:
Esitetty rakentaminen ei haittaa kaavoituksen toteuttamista tai
alueiden käytön muuta järjestämistä eikä vaikeuta luonnonsuojelun
tavoitteiden saavuttamista.
Esitetty rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua
koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Lisäksi voidaan todeta, että rantaviivan mitta on riittävä poikkeusluvan myöntämiselle.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Khall 120 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN KUNNIAMERKKIESITYKSET VUONNA
2014
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunniamerkkiä haettavaksi Sari Keskitalolle, Pia Korvalle ja Sanja Uusikartanolle.
Käsittely
Jaakko Alamattila esitti kunniamerkkiä haettavaksi Sari Keskitalolle. Mikko Kärnä esitti kunniamerkkiä haettavaksi Pia Korvalle
ja Sanja Uusikartanolle.
Sari Keskitalo ja Pia korva totesivat tässä vaiheessa olevansa esteellisiä asian käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta. Jaakko
Alamattila siirtyi toimimaan kokouksen puheenjohtajana ja Mikko
Kärnä pöytäkirjanpitäjänä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus käy keskustelun ja päättää kunniamerkkiesityksistä
hallinnonalan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osalta.
Selostus
Lapin aluehallintovirasto pyytää toimittamaan valtiovarainministeriön hallinnonalaa koskevat kunniamerkkiesitykset hallintopalvelujen vastuuyksikköön viimeistään perjantaina 30.5.2014.
Kunniamerkkien myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, että
saajan henkilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin. Pitkä ja ansiokas kunnan/valtion palvelu ei riitä perusteluksi. Perusteluissa
lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa
yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäksi tulee tarkistaa, että mahdollisen aiemman kunniamerkin saamisesta on kulunut vähintään
seitsemän vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina
saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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 9.4.2014 ja käsitellyt
seuraavat asiat:
12 §
13 §
14 §
15 §

Ltk

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan
mahdollisesti tehtävät muutokset
Määrärahan varaaminen investointeihin Hetta Hiihtomaa Oy:n
osakkeiden lunastamista varten sekä yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta
Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet
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Khall 122 § VALTUUSTOALOITE NELJÄNNEN ILTAHOITAJAN PALKKAAMISEKSI
LUPPOKODILLE / OUTI KURKELA
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää antaa asian perusturvalautakunnan selvitettäväksi ja toteaa, että asia tulee käsiteltäväksi myös taloustoimikunnassa henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä, mikäli perusturvalautakunta katsoo sen tarpeelliseksi.
Selostus
Outi Kurkela esitti 9.4.2014 pidetyssä valtuuston kokouksessa
suullisen valtuustoaloitteen neljännen iltahoitajan palkkaamiseksi
Luppokodille.
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Khall 123 § ENONTEKIÖN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN KOKOUSEDUSTAJAN
VALINTA
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhteismetsän osakaskunnan kokousedustajaksi
teknisen johtajan, Kimmo Lämsän.
Käsittely
Keskustelun aikana Antti Tonteri esitti valittavaksi Tuomas Keskitaloa, Birgitta Eira esitti valittavaksi teknistä johtajaa, Kimmo
Lämsää. Jaakko Alamattila kannatti Birgitta Eiran esitystä. Unto
Kultima kannatti Antti Tonterin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä valittavasta henkilöstä, suoritetaan avoin enemmistövaali.
Vaali suoritetaan nimenhuutoon perustuen siten, että jokainen sanoo valittavaksi haluamansa henkilön nimen. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa vaalissa annettiin 6 ääntä,
jotka jakautuivat seuraavasti Tuomas Keskitalo 3 ääntä (Keskitalo
T, Kultima U, Tonteri A) ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä 3 ääntä
(Alamattila J, Eira B, Keskitalo S). Puheenjohtaja totesi, että
koska vaalin tuloksena kaksi henkilöä sai saman äänimäärän, vaalin
tulos ratkaistaan arvalla. Arvonnan suoritti toinen pöytäkirjantarkastaja, Birgitta Eira. Arvonnan tuloksena valituksi tuli tekninen johtaja, Kimmo Lämsä.
Päätösehdotus (kunnanhallitus)
Kunnanhallitus päättää yhteismetsän osakaskunnan kokousedustajan
valinnasta.
Selostus
Enontekiön kunnalla on yhteismetsäosuuksia Välitalo 11:8 ja Kalaranta 5:7 tilojen perusteella. Osuuksia on Välitalo –tilan kautta
120,8 ja Kalaranta 5:7 –tilan kautta 6,237.
Aiemmin kunnan äänivaltaa Enontekiön yhteismetsän osakaskunnan kokouksissa on käyttänyt kunnan rakennusmestari.
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Khall 124 § LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT
SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.
Selostus
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
ajalta 14.4.2014 - 25.4.2014
- kunnanjohtajan päätökset
- kunnansihteerin päätökset
- vastaavan toimistosihteerin päätökset
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi
seuraavat pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta 7.4.2014
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Selostus
Kirjeet:
Aluekehityssäätiö
Eu-hankkeiden talous- ja asiakirjahallinto koulutus
Lapin Aluehallintovirasto
Päätös valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimintaan. Päätös myönteinen
Lapin liitto
Lapin maakunnallisen järjestöstrategian julkaisutilaisuus
13.5.2014 Rovaniemi
Lapin Pelastuslaitos
Vuokrasopimuksen irtisanominen / palopäällikön toimistohuone
Oikeusministeriö
Päätös saamen kielilain 31 §:n avustuksen käytön tilitykseen vuodelta 2013 sekä avustuksen myöntäminen käännös ja
ilmoituskuluihin vuodelle 2014.
Opetushallitus
Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Kerhotoiminnan kehittämiseen. Päätös myönteinen.
Suomen kuntaliitto
Yleiskirje valinnanvapaudesta julkisessa terveydenhuollossa
Kutsu kuntien tulevaisuusfoorumi VII 6.5.2014 HelsinkiKutsu seminaariin, Kuntalaki uudistuu, 3.6.2014 Helsinki
Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat:
Kuntien Tiera Oy
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2014 Helsinki
Lapin liitto
Pöytäkirja Lapin liiton hallituksen kokouksesta 17.3.2014
Esityslista Lapin liiton hallituksen kokoukseen 14.4.2014
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Lapin sairaanhoitopiirin ky
Kutsu koulutusyhteistyöpäiville 26.5.2014 Rovaniemi
Kutsu LSHP:n alueen kuntien/kuntayhtymien ja oppilaitosten yhteistyöneuvotteluun 26.5.2014 Rovaniemi
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Ilmoitusasiat
-Kaatuneitten muistopäivän seppeleen lasku sankarihaudalle
18.5.2014. Osallistujan valinta.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi Antti Tonterin.
-Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2014. Tässä yhteydessä
käytiin vilkas keskustelu tulevasta talousarvioraamista.
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Khall 127 § KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely
Tuomas Keskitalo poistui kokouksesta klo. 15.45.
Birgitta Eira oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen.
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Unto Kultima otti esille Palojoensuun levähdyspaikan roskaisuuden.
Todettiin, että asiasta on jo kirjelmöity Ely-keskukseen ja päätettiin tiedottaa asiasta.
Birgitta Eira esitti, että keskuskeittiön ja koulujen keittiöiden
ylijäämäruokaa voitaisiin myydä ”pienellä” hinnalla eteenpäin.
Asia luvattiin selvittää.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.58.
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Pykälät
§115-§128

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 115,118,119,120,121,122,124,125,127,128
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:116,117,123,126
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: 116,117,123,126

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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