
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  7. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Keskiviikko 30.3.2016 klo  15.00-16.50 

    18.30-19.15 

     

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j (poissa 19.00-19.10) 

Ulla Keinovaara  vj (saapui 18.30) 

 

Seppo Alatörmänen kvalt pj  
(poistui klo 19.00) 

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj  
(poistui 16.50)  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Leni Karisaari  esittelijä,  

pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

Asiat:  82 §  - 94 § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Antti Tonteri  Birgitta Eira 

 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 6.4.2016 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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ASIALISTA 

 

82 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

83 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

84 § Kunnanjohtajan viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvis-

taminen 

85 § Johtajasopimuksen hyväksyminen 

86 § Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö oppilaiden koulu-

kuljetuksen järjestämisestä 

87 Edustajan nimeäminen käsivarren erämaa-alueen, Mallan luonnon-

puiston ja Saanan suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelu-

hankkeen yhteistyöryhmään 

88 § Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

89 § Opiskelijoiden kesätyöllistäminen ja oppisopimustuki 

90 § Joukkoliikenteen valtionavustukset vuonna 2016/Erämaalennot  

91 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti 2014 

92 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

93 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

94 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 82 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä 

Antti Tonteri ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi esityslis-

tan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

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 83 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Vt. kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-Kittilän kunnan/Mauri Tammelan kirje koskien Enontekiön kunnan 

osallistumista arvonimen hakemiseen Paavo Riihitammelalle, mistä 

kunnanhallitus keskusteli 

-Suomi 100 vuotta/Lapin liiton info- ja keskustelutilaisuus 

13.4.2016 Hetassa 

-Kevan eläkeuudistusta koskeva infotilaisuus 13.4.2016 

-Työterveyshuollon tulevaisuutta koskeva tilaisuus 21.3.2016  

-Kotirinne ry:n tilanne 

-Lapin poliisilaitos/tutkinnan päätös 23.2.2016 koskien Kilpisjär-

ven monitoimitaloa.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmiste-

lussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus 

käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 84 § Kunnanjohtajan viran vastaanottaminen ja palkkauksen 

vahvistaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Antti Tonteri ja Jaakko Alamattila kannatti-

vat päätösehdotusta.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi Jari Rantapelko-

sen ilmoituksen viran vastaanottamisesta 4.4.2016 lukien ja esite-

tyn lääkärintodistuksen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden 

koeaikaa. 

 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa Jari Rantapelkosen tehtäväkohtai-

seksi palkaksi 5600 €/ kk. Muilta osin palkkaukseen sovelletaan 

Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.  

  

Kunnanhallituksen päätös on ehdollinen kunnes kunnanjohtajan vir-

kavalintaa koskeva valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

 

Kunnanvaltuusto on 24.2.2016 § 12 valinnut kunnanjohtajan virkaan 

Jari Rantapelkosen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeai-

kaa.  Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä 

hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

 

Jari Rantapelkonen on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 4.4.2016 

ja toimittanut kuntaan lääkärintodistuksen. Lääkärintodistus on 

nähtävillä kokouksessa.  

 

 

Tiedoksi 

Jari Rantapelkonen 

Palkkatoimisto 
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Khall 85 § Johtajasopimuksen hyväksyminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

liitteenä olevan johtajasopimuksen solmittavaksi kunnanjohtaja Ja-

ri Rantapelkosen kanssa sekä valtuuttaa kunnanhallituksen puheen-

johtajan allekirjoittamaan sopimuksen Enontekiön kunnan puolesta.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Antti Tonteri kannatti päätösehdotusta. 

 

Birgitta Eira esitti, että erokorvauksen määrä tulisi olla 6+2 

kuukauden palkkaa vastaava määrä, kuten edellisen vakinaisen kun-

nanjohtajan sopimuksessa. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk-

syy liitteenä olevan johtajasopimuksen solmittavaksi kunnanjohtaja 

Jari Rantapelkosen kanssa sekä valtuuttaa kunnanhallituksen pu-

heenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Enontekiön kunnan puo-

lesta.  

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja on virkasuhteinen johtava viranhaltija. Kunnanjohta-

jan tehtävät pohjautuvat kuntalakiin. Tarkemmin tehtävät pohjautu-

vat lähinnä kuntastrategiaan, hallintosääntöön sekä kunnanvaltuus-

ton ja kunnanhallituksen päätöksiin.   

Kunnanjohtajan tehtävänä on kuntalain mukaan kunnanhallituksen 

alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-

taa. Kunnanjohtajalle kuuluu lisäksi vastuuta omistajaohjauksesta, 

konsernivalvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-

nasta sekä niiden operatiivisesta järjestämisestä. Kunnanjohtaja 

vastaa sopimusten hallinnan operatiivisesta järjestämisestä.  

Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen ylei-

sen virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Ehdot on määritelty 

tyhjentävästi. Kuntajohtajien työmatkat, vuosiloma, sairausloma, 

perhevapaat ja muut virkavapaat määräytyvät samoin kuin muillakin 

viranhaltijoilla. Näistä ei voida sopia johtajasopimuksissa. 

 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayh-

tymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä 

johtajasopimus. Johtajasopimus tulee laatia 1.6.2017 mennessä, 

ellei kunnassa tai kuntayhtymässä ole jo johtajasopimusta. Johta-

jasopimuksessa voidaan myös sopia kunnanjohtajalle maksettavasta 

erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. 
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Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kaikissa Suomen kunnissa ote-

taan käyttöön johtajasopimus jo ennen kuntalain velvoitetta.  

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyö-

tä, selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa ja 

luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon 

välille. Johtajasopimuksella turvataan kuntajohtajalle onnistumi-

sen edellytykset ja selkeytetään johtajan liikkumavaraa tavoittei-

den saavuttamiseksi. Yhdessä sovituilla pelisäännöillä ja menette-

lytavoilla voidaan tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmu-

kaista, ennustettavaa ja luotettavaa, yksinkertaistaa toimintaa 

monimutkaisissa tilanteissa sekä ennaltaehkäistä ristiriitoja. 

Johtajasopimuksella parannetaan myös kuntajohtajan työn tulosten 

ja palkkauksen arviointia sekä varmistetaan, että kuntajohtajan 

asema säilyy hyvän työnantajapolitiikan ehdot täyttävänä myös ris-

tiriitatilanteissa. Johtajasopimuksella mahdollistetaan osaltaan 

onnistumisen edellytykset sekä turvataan omalta osaltaan ammatti-

taitoisen johtajan pysyvyys ja motivaatio. 

Enontekiön kunnan ja kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen sopimukseen 

on kirjattu mm. kunnanjohtajan työn painopistealueet meneillään 

olevan valtuustokauden loppuun ja menettelytavat, joilla kunnan-

johtajan työtä edistetään ja tuetaan. Tavoitteet määritellään vuo-

sittain kehityskeskustelussa ja tavoitteet hyväksyy kunnanhalli-

tus. Sopimuksessa on määritelty tapa, jolla työn tuloksia sekä yh-

teistyön ja luottamuksen toimivuutta arvioidaan sekä kuinka sopi-

musta tarkennetaan. 

Johtajasopimuksen valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton  ”Kun-

tajohtajan johtajasopimus – puitteet ja pelisäännöt johtamistyöl-

le”-opasta.  

 

Liitteenä on luonnos johtajasopimukseksi. (toimitetaan ennen val-

tuuston kokousta.  

 

Liite 

1  Johtajasopimus  
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Khall 86 § Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö oppilaiden 

koulukuljetuksen järjestämisestä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa Lapin aluehallintovirastolle si-

vistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvityksen asiasta, jossa 

vastataan kanteluissa esille otettuihin asioihin. Kunnanhallitus 

toteaa lausuntonaan, että asia on sivistystoimenjohtajan mukaan 

hoidettu väliaikaisratkaisuna Peltovuoman koulun apulaisjohtajan 

toimesta siihen saakka kunnes lopullinen päätös kuljetusasiassa on 

tehty. 

 

Sivistyslautakunta on tehnyt asiassa päätöksen 16.11.2015 § 111.  

Kunnanhallitus toteaa, että sivistyslautakunnassa asiaa käsiteltä-

essä olisi tullut valmisteluvaiheessa tuoda ilmi asian selos-

tusosassa myös Lapin aluehallintoviraston toimittama vastaus 

(3.11.2015) kuljetusasiaan, samoin kuin Kuntaliiton vastaus, joka 

on sisällytetty sivistyslautakunnan käsittelyssä asian selos-

tusosaan. Em. tahojen kannat poikkesivat toisistaan. Kunnanhalli-

tus toimittaa sivistyslautakunnan päätöksen lausunnon liitteenä.  

 

Kunnanhallituksen käsityksen mukaan asian selvittäminen on vaati-

nut kohtuullisen ajan ja se on ollut perusteltua tehdä. 

 

Päätöshistoria  

Khall 14.3.2016 72 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen yksimie-

lisesti.  

Käsittely 

Tuomas Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouk-

sesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 18.15-18.35, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

Sari Keskitalo esitti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen, 

mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää toimittaa Lapin aluehallintovirastolle si-

vistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvityksen asiasta, jossa 

vastataan kanteluissa esille otettuihin asioihin. Kunnanhallitus 

toteaa lausuntonaan, että asia on sivistystoimenjohtajan mukaan 

hoidettu väliaikaisratkaisuna Peltovuoman koulun apulaisjohtajan 

toimesta siihen saakka kunnes lopullinen päätös kuljetusasiassa on 
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tehty. Kunnanhallituksen käsityksen mukaan asian selvittäminen on 

vaatinut kohtuullisen ajan ja se ollut perusteltua tehdä, minkä 

jälkeen päätös on tehty näiden selvitysten pohjalta.   

Selostus 

Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kunnanhallitukselle 

25.2.2016 päivätyn kirjeen. 

Kirjeen mukaan Ari Keskitalo ja Eila Keskitalo ovat kannelleet La-

pin aluehallintovirastolle sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin 

toiminnasta Kalmankaltion suunnasta tulevista koulukuljetusjärjes-

telyistä.  

Lapin aluehallintovirasto pyytää Enontekiön kunnanhallitusta hank-

kimaan asiaan selvityksen sivistystoimenjohtaja Nikunlassilta sekä 

antamaan asiasta oman lausuntonsa. 

Selvitykset ja lausunto tulee toimittaa Lapin aluehallintoviras-

tolle viimeistään 24.3.2016 osoitteella: Lapin aluehallintoviras-

to, Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue, PL 8002, 96101 Rovanie-

mi. 

Kantelu liitteineen on nähtävillä kokouksessa.  

Sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvitys kantelukirjeeseen 

on liitteenä.  

Liite 

3  Sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassin selvitys  

(nähtävillä kokouksessa, Ei julkinen/salassa pidettävä Laki viran-

omaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 6) 

 

Tiedoksi 

Lapin aluehallintovirasto 

Sivistyslautakunta
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Khall 87 § Edustajan nimeäminen käsivarren erämaa-alueen, Mallan 

luonnonpuiston ja Saanan suojelualueiden hoidon ja käytön suunnit-

teluhankkeen yhteistyöryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä käsivarren erämaa-alueen, Mallan 

luonnonpuiston ja Saanan suojelualueiden hoidon ja käytön suunnit-

teluhankkeen yhteistyöryhmään Mikko Kärnän tilalle kunnanjohtajan. 

 

Kunnanhallitus hyväksyi Jaakko Alamattilan esityksen, että kunnan-

johtajan varalle nimetään hallintojohtaja.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että kunnanjohtajan varalle nimetään 

hallintojohtaja. Sari Keskitalo kannatti esitystä.  

  

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää nimetä käsivarren erämaa-alueen, Mallan 

luonnonpuiston ja Saanan suojelualueiden hoidon ja käytön suunnit-

teluhankkeen yhteistyöryhmään Mikko Kärnän tilalle kunnanjohtajan.  

 

Selostus  

 

Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on laatimassa hoito- ja 

käyttösuunnitelmia Mallan luonnonpuistoon ja Saanan luonnonsuoje-

lualueille. Samalla on tarkoitus päivittää vuonna 1999 laadittu 

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Lisäksi laa-

ditaan maankäyttösuunnitelma vilkkaassa virkistyskäytössä olevalla 

suojelualueiden ulkopuoliselle alueelle Saanan ympäristössä. 

 

Hoidon ja käytön suunnittelua tehdään Metsähallituksessa hyväksyt-

tyjen osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Suunnit-

telun tueksi perustettava yhteistyöryhmä koostuu alueen käyttäjis-

tä. Yhteistyöryhmän jäsenten tehtävä on välittää tietoa oman taus-

tayhteisönsä ja suunnitteluprosessin välillä. 

  

Kunnanhallitus on nimennyt 2.4.2012 seuraavat edustajat käsivarren 

erämaa-alueen, Mallan luonnonpuiston ja Saanan suojelualueiden 

hoidon ja käytön suunnitteluhankkeen yhteistyöryhmään:  

Virpi Väisänen varalla Ulla-Maija Syväjärvi 

Mikko Kärnä varalla Antti Tonteri  

Jaakko Alamattila varalla Ulla Keinovaara. 

 

Mikko Kärnä on irtisanoutunut kunnanjohtajan virasta, joten hänen 

tilalle tulee nimetä edustaja. 

  

Tiedoksi 

kunnanjohtaja  

Mesähallitus/Lapin luontopalvelut   

hallintojohtaja 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 30.3.2016 11 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 88 § Enontekiön kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymi-

nen ja vastuuvapauden myöntäminen 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Leni Karisaari kävi läpi tilinpäätöksen keskeisen sisällön.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-

nanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastet-

tava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on 

saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsi-

teltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 

mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoitus-

laskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to-

teutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa 

oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta ase-

masta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset 

lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä 

kunnanjohtaja tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon-

sernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päiväl-

tä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konser-

niyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen 

yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi kon-

sernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin 

varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel-

vitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-

teutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa 

on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin ta-

louteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi 

kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoitus-

laskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä 

tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos 

kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 

on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta ti-

likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä 
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talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakerto-

muksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun 

mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

 

Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilin-

päätös 2015 esitellään lyhyesti kokouksessa. 
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Khall 89 § Opiskelijoiden kesätyöllistäminen ja oppisopimustuki  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alla esitetyn käytännön kesätyö- 

ja oppisopimustuesta ja toimittaa päätöksen työnsuunnittelijan 

tehtäviä hoitavalle viranhaltijalle, nuorisotoimeen, kunnan ko-

tisivuille, ilmoitustaululle, työ- ja elinkeinotoimistoon, Enonte-

kiön Sanomiin ja Enontekiön yrittäjät ry:lle. 

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan kesätyöpaikat laitetaan haet-

tavaksi 10.5.2016 mennessä. Tavoitteena on, että kaikki nuoret 

saavat yrityksistä tai kunnasta kesätyöpaikan. Kunnan kesätyöpaik-

kojen työn kesto ja työaika määritellään sen jälkeen, kun tiede-

tään hakijoiden määrä.  

 

Selostus 

 

Enontekiön kunta tukee opiskelijoiden kesäajan työllistymistä  

-kesätyötuella yrityksille ja 

-työllistämällä kunnan toimipisteisiin. 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2016 talousarvioon on varattu 4800 € 

opiskelijoiden kesäajan työllistämistukeen yrityksille ja 1800 € 

yrityksille tarkoitettuun oppisopimustukeen.  

 

Opiskelijoiden kesäajan työllistämisen määräraha on kohdennettu 

edellisvuosina pääasiassa yksityisille. Kunnan hallintokunnat ovat 

voineet saada yleishallinnon alla olevaa opiskelijoiden kesäajan 

työllistämistukea, mikäli määrärahaa on ollut hakuajan jälkeen 

käyttämättä. 

 

Kunta on työllistänyt viime vuosina nuoria lähinnä sivistystoimeen 

ja perusturvaan. Kustannukset on maksanut työllistävä hallintokun-

ta.  

Kunnan työllistämisessä on keskusteltu keskitetystä hausta, mikä 

monessa kunnassa on käytössä. Näin kaikilla halukkailla olisi mah-

dollisuus hakea kunnan järjestämiä kesätyöpaikkoja. Tavoitteena 

on, että kaikki nuoret saavat yrityksistä tai kunnasta kesätyöpai-

kan. Kunnan kesätyöpaikkojen työn kesto ja työaika määritellään 

sen jälkeen, kun tiedetään hakijoiden määrä. Näin varmistetaan, 

että kaikki saavat työpaikan. 

 

Kunnan työpaikoissa nuorten perehdyttämiseen tehtäviin ja ohjauk-

seen sekä tukemiseen kiinnitetään erityistä huomioita.  
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Kesätyötuki ja oppisopimustuki  

 

Kesätyötuki yrityksille/ myöntämisen edellytykset 

- Työllistettävä opiskelija on kesätyönhakijana työ- ja elinkeino-

toimistossa.  

- opiskelijaa ei voida työllistää muilla työvoimatoimiston tuki-

toimenpiteillä 

- työllistettävän opiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt, 

- tukeen oikeuttava työaika enintään 1 kk/opiskelija, 

- tuki 300 €/kk/opiskelija, enintään 50 % maksetusta palkasta, 

- tuki ei koske perheenjäseniä, ellei työnantaja ole kirjanpito-

velvollinen, 

- tukea ei voida myöntää, mikäli työllistettävä nuori on ollut sa-

mana kesänä kunnan työpaikassa tai toisessa tukityöpaikassa, 

- työnantaja sitoutuu noudattamaan työehtosopimuksia ja nuoria 

työntekijöitä koskevia säädöksiä, 

- tuki maksetaan jälkikäteen palkkatodistusta ja kirjallista työ-

sopimusta vastaan, 

- työnantajan tukihakemus toimitetaan Enontekiön kunnanvirastoon 

työnsuunnittelijan tehtäviä hoitavalle viimeistään pe 20.5.2016 

mennessä ja 

- tukipäätökset pyritään tekemään pe 27.5.2016 mennessä.  

 

Oppisopimustuki yrityksille  

Oppisopimustuki on tarkoitettu enontekiöläisille yrityksille, kun 

yritys ottaa henkilön suorittamaan perustutkintoa oppisopimuskou-

lutuksena. Oppisopimustukea myönnetään yhteensä 12 kk. Tuki myön-

netään hakujärjestyksen mukaan ehdot täyttävälle hakijalle.  Tuen 

määrä oppisopimuskoulutettavaa kohti 150 euroa/kk, enintään 12 kk. 

ajaksi. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan kuntaan kirjallisena. 

Päätökset tuen myöntämisestä tekee hallintojohtaja.  

 

Oppisopimustuen myöntämisen edellytykset 

-tuki on tarkoitettu Enontekiöllä toimiville yrityksille, 

-tukea myönnetään sekä perusammatti- että lisäkoulutukseen, 

-tuen myöntämisen edellytyksenä on sopimus oppisopimuskoulutukses-

ta Oppisopimuskeskuksen, 

-tuki edellyttää oppisopimuskoulutuksen keston ajan voimassaolevaa 

työsopimusta ja työn tulee olla kokoaikaista (vähintään 30 h/vko), 

-tuki maksatetaan jälkikäteen joulukuussa 2016 oppisopimustyönte-

kijän palkkatodistusta vastaan ja 

-tukea ei myönnetä kunnan konserniyhtiöille. 

 

Tiedoksi 

Palvelu- ja asuntosihteeri  

Vastuuviranhaltijat 

Työ- ja elinkeinotoimisto 

Enontekiön yrittäjät ry.  
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Khall 90 § Joukkoliikenteen valtionavustukset vuonna 

2016/Erämaalennot  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskukselle, että se osoittaisi määrärahan vuodelle 2016 

Enontekiön kunnan alueella vailla tieyhteyksiä olevilla alueilla 

asuvien asukkaiden peruspalveluluonteisten työ- ja asiointimatko-

jen järjestämistä varten kesäkaudella 2016. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti toimittaa paliskunnille Lapin ELY-

keskuksen suosituksen erämaalentoliikenteen rahoituksen osalta. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa vt. kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdo-

tuksen:  

Lisäksi kunnanhallitus päättää toimittaa paliskunnille Lapin ELY-

keskuksen suosituksen erämaalentoliikenteen rahoituksen osalta. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskukselle, että se osoittaisi määrärahan vuodelle 2016 

Enontekiön kunnan alueella vailla tieyhteyksiä olevilla alueilla 

asuvien asukkaiden peruspalveluluonteisten työ- ja asiointimatko-

jen järjestämistä varten kesäkaudella 2016. 

 

Selostus  

 

Liikenneviraston päätöksessä vuoden 2016 määrärahakiintiöistä to-

detaan, että Lapin ELY-keskus voi lisäksi ostaa tilausperusteisia 

Käsivarren alueen erämaalentoja vailla tieyhteyksiä olevilla alu-

eilla asuvien asukkaiden kesäkaudella tapahtuvien peruspalvelu-

luonteisten asiointimatkojen järjestämiseksi. Erämaalentoja ostet-

taessa on noudatettava liikenne- ja viestintäministeriön kirjeessä 

349/79/2009 todettuja periaatteita.  

 

Lapin ELY-keskuksen ohjekirjeessä todetaan, että tiedossa olevia 

hankkeita koskevat hakemukset tulee toimittaa Lapin ELY-

keskukselle 31.3.2016 mennessä.  

 

Tiedoksi 

Lapin ELY-keskus  
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Khall 91 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2014 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 

2014. 

 

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2014 on laadittu 

huomioiden KT:n suositus henkilöstövoimavarojen arvioinnista.  

Kaikkia suosituksen mukaisia tietoja ei ole esitetty raportissa, 

koska kunnan tietojärjestelmistä ei saada kaikkia tietoja vielä. 

 

Liite  

2  Henkilöstöraportti 2014  
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Khall 92 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat 

sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Antti Tonteri poistui kokouksesta klo 19.00.  

Seppo Alatörmänen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 

19.05. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden 

piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.3. 

– 30.3.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

 

Sivistyslautakunta 

-pöytäkirja 2.3.2016 
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Khall 93 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedusta-

jien suulliset raportit kokouksista  

 

Ei ollut. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
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Khall 94 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Elli-Maria Kultima otti esille seuraavat asiat: 

- voiko ihmisten sähköt katkaista kovilla talvipakkasilla,  

- mikä on Kilpisjärven linjan valmistusaikataulu, 

- kysyi mitä kunta aikoo tehdä valtatie 21 peruskorjauksen eteen-

päinviemiseksi ja 

- lentoneuvottelujen aikaistamisen niin, että lentojen markkinoin-

ti voi käynnistyä  ajoissa. 

 

Enontekiön Sähkö Oy:n puheenjohtaja Jaakko Alamattila vastasi säh-

köjen katkaisun ja Kilpisjärven linjan valmistumisaikataulun osal-

ta.  

 

Leni Karisaari totesi, että kannanotto ministeriöön on valmiste-

lussa ja se tullee seuraavaan kunnanhallitukseen.  

 

Merkitään, että Antti Tonteri saapui kokoukseen klo 19.10. 

 

Birgitta Eira otti esille seuraavat asiat: 

-Peltovuoman koulun latujen hoidon tilanteen, 

-lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijan päätökset tulisi käydä 

läpi kunnanhallituksen kokouksessa,  

-kunnanjohtajan palkkakehityksen ja 

-isojen lasten nukuttamisen päivähoitopaikoissa.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 30.3.2016  82-94 

    

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: 82, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 84, 87, 89. 

 

 

 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: 84, 87, 89. 

 

 

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

