
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  4. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 27.2.2017 klo 15.00-17.58  

 

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 

Ulla Keinovaara  vj 

Helinä Hautamäki  vj (poistui klo 17) 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj 

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Kalevi Keskitalo rakennusmestari-

rakennustarkastaja § 61 

  

 

 

Asiat:  55 § - 73 § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Janne Näkkäläjärvi  Jaakko Alamattila 

 

 

   

 

 

Pöytäkirja on 16.3.2017 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.2.2017 2 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

ASIALISTA 

 

55 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

56 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

57 § Aurora Arctic Drone -hankkeeseen liittyvä haastekilpailu 

 

58 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

 

59 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099118 Jyppyrän kaavatiet, 

kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen 

 

60 § Enontekiön kuntastrategia 2025 

 

61 § Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099053 liikuntahallin kun-

nostaminen, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

62 § Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099051 Kilpisjärven moni-

toimitalo, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

63 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

64 § Lentopalvelusopimus Finnair Oyj:n kanssa 

 

65 § Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsen 

 

66 § Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) valinta määräaikaiseen 

toimeen 1.3.2017 – 30.4.2018 

 

67 § Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella 

 

68 § Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella 

 

69 § Kunnan avustus Kilpisjärven ladut ry:lle 

 

70 § Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017 

 

71 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

72 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

73 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 55 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Janne Näkkäläjärvi ja Jaakko Alamattila. 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tykseksi siten, että ennen pykäliä 66-69 käydään yhteinen keskustelu, 

koska ao. pykälät koskevat samaa asiakokonaisuutta, mikä hyväksyttiin 

yksimielisesti.   

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Janne Näkkä-

läjärvi ja Jaakko Alamattila. Birgitta Eira esitti, että ennen pykäliä 

66-69 käydään yhteinen keskustelu, koska ao. pykälät koskeva samaa asia-

kokonaisuutta, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

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

män 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 seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 56 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi alla olevien lisäksi seu-

raavat asiat: 

-Aurora Drone Arctic –hankkeen projektipäällikkö on irtisanoutunut ja 

projektipäälliköksi on otettu Joanna Karinen. 

-Liikenneviraston valtionavustuspäätös koskien vuoden 2016 lentoliiken-

nettä. Kunnanjohtaja totesi, että kunta on viime vuodet hakenut tuen Lii-

kenne- ja viestintäministeriöltä ja saanut tuen samanlaisen hakuprosessin 

jälkeen. Viime vuoden osalta Liikennevirasto on tehnyt asiassa hylkäävän 

päätöksen. Kunnanhallitus päätti, että kunta tekee oikaisuvaatimuksen 

asiassa.  

-Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen. Todettiin, että työsuojelu-

päällikkö on työnantajan edustaja ja vähintään nimettävän tulisi olla 

vastuuviranhaltija. Työsuojelupäällikön tehtävän on hoitanut oman toimen 

ohessa vapaa-aikatoimensihteeri. Todettiin, että työsuojelupäällikön teh-

tävä laitetaan sisäiseen hakuun.  

-Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen 

rajoituksista. Lausuntoa on pyydetty mm. kalastuskunnilta 1.3.mennessä. 

Kunnilta ei ole pyydetty lausuntoa, mutta asiasta on keskusteltu kalas-

tusalueen kanssa ja Muonion kunnan lausuntoluonnos on toimitettu kuntaan. 

Kunta voisi halutessaan antaa lausunnon asiasta. Toimitetaan asiasta tie-

toa kunnanhallituksen jäsenille tänään, mihin kommentit tulee toimittaa 

huomiseen mennessä.   

-Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttami-

sesta/Lausuntopyyntö. Kunnanhallitus valtuutti viranhaltijat valmistele-

maan ja luonnos lausunnoksi toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille kom-

menteille.  

-Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan edunvalvontamatka 

Helsinkiin 28.2.-2.3.. 

-Keskustelu kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja vapaa-ajanasukkaiden 

kanssa ajankohtaisista asioista 15.3.2017 klo 17 virastotalolla.  

-Kuntayhtymän tulevaisuutta koskeva palaveri 27.2..  

-Aurora Drone hankkeeseen liittyvä haastekilpailu (asia käsitellään omana 

pykälänään) 

-Raattaman latujen avajaistilaisuus Vuontispistillä 27.2.2017. 

-Keskustelu kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa 15.3.2017 klo 

17 asialistalla ainakin kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdolli-

suudet, kuntastrategia 2025, organisaatio.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Lausunnot ja kannanotot 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Tapaamiset 

 Neuvottelu/Rovakaira 13.2. 
 

Tilaisuudet  

 Aurora-toimipisteen avaus Kolarissa 9.2. 

 Tarkastuslautakunta 13.2. 

 Virastokokous 15.2. 

 Aurora Arctic Drone –hankkeen ohjausryhmä 20.2. 
 

Muut  

 Aurora Arctic Drone –hankeen projektipäällikkö 
 

 

Kokoukset 

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

-Työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen 

 

-Kylärahan 2016 myöntämispäätös  

 

-Enontekiön historiikki/Juhlakirja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 57 § Aurora Arctic Drone -hankkeeseen liittyvä haastekilpailu  

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Aurora Arctic Drone -hankkeen haastekilpai-

lun palkintoon osoitetaan yleishallinnosta/elinkeinotoimen kustannuspai-

kalta enintään 5000 euroa.   

Kunnanhallitus päättää, että yleishallinnon/elinkeinotoimen käyttösuunni-

telman hyväksymisen yhteydessä tarkennetaan haastekilpailuun osoitettava 

kokonaisrahamäärä Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle budjetoidusta määrärahas-

ta.  

Selostus 

Maalis-huhtikuun vaihteessa järjestetään Aurora Arctic Drone  

–hankkeen toimesta haastekilpailu Hetassa. Hanke on osa Aurora-

kokonaisuutta. 

Enontekiön kunnan tulisi osoittaa haastekilpailuun rahapalkinto.  

Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n toimintaan on varattu määräraha yleishallinnon 

kustannuspaikassa elinkeinotoimi. Aurora-kokonaisuus toteuttaa Tunturi-

Lapin Kehitys Oy:n toimintaa. Tunturi-Lapin kehitys ry:n toiminnasta it-

sessään ei toteudu kunnalle koko budjetoitua maksuosuutta. Määräraha voi-

taisiin osoittaa sieltä, koska hanke on osa Aurora-kokonaisuutta, joka on 

keskeisin kokonaisuus yhdistyksen toiminnassa kuluvana vuonna.  

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 58 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Birgitta Eira: Tekninen lautakunta 15.2.2017.  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.2.2017 8 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 59 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099118 Jyppyrän kaava-

tiet, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin kunnostaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.  

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että Jyppyrän kaavatiet 

tulee toteuttaa ja rahoja ei saa siirtää sieltä. Esitystä ei kannatettu. 

Helinä Hautamäki esitti, että investointimäärärahaa ei siirrettäisi vaan 

katettaisiin lainanotolla. Esitystä ei kannatettu. Ulla Keinovaara kan-

natti kunnanjohtajan esitystä.  

  

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.20-16.27, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

  

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 15.2.2017 28 §  

 

Selostus: 

Liikuntahallin aulatilojen yläpohjassa oleva runkovesijohto (kupariputki) 

katkesi 5.1.2017 perjantai-iltana aiheuttaen vesivahinkoja: aulatilaan, 

naisten wc- ja pukutiloihin, siivouskomeroon sekä hallin lattiaan. Vahin-

kokartoituksen ja aloitettujen purkutöiden edetessä on selvinnyt että 

vahingon korjauksen kustannusarvio tulee olemaan 65 000-70 000€, mm. sa-

lin lattiapinnoitteen pohjakerroksen osittaisen uusimisen sekä koko pin-

takerroksen uusimisen kustannusarvio on 35 000-40 000€. 

Vakuutuskorvaus kattaa kustannuksista n.50%.  

Koska kunnan maksuosuus nousee vahingon vuoksi korkeaksi ja investointi-

rajan ylittäväksi sekä tehtävät korjaustoimenpiteet nostavat kiinteistön 

arvoa on perusteltua suorittaa toimenpiteet kohteeseen investointina. 

Liikuntahallin kunnostukseen on varauduttu vuodelle 2017 jo 20 000 eurol-

la mikä tulee käyttää hankesuunnitelmien laatimiseen, tämän lisäksi yllä 

olevan vahingon johdosta tulisi kohteen investointiin varata lisää 

35 000€ joka käytetään vahingon korjaustoimenpiteisiin. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle: 35 000€ investointimäärärahan siirtoa kohteesta: 

099118 Jyppyrän kaavatiet(165 000€), kustannuspaikalle 099053 Liikunta-

hallin kunnostus (20 000€). 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 60 § Enontekiön kuntastrategia 2025 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä, että kuntastrategia 2025 –

luonnoksesta pyydetään lausunnot 31.3.2017 mennessä kunnan verkkosivulla 

kuntalaisilta, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, vapaa-ajan asukkailta, kunta-

konsernilta, Käsivarren paliskunnalta, Näkkälän paliskunnalta, Metsähal-

litukselta (Enontekiön toimipiste) ja Saamelaiskäräjiltä. 

 

Käsittely  

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä seuraavasti:  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että kuntastrategia 2025 –luonnoksesta  

pyydetään lausunnot 31.3.2017 mennessä kunnan verkkosivulla kuntalaisil-

ta, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, vapaa-ajan asukkailta, kuntakonsernilta, 

Käsivarren paliskunnalta, Näkkälän paliskunnalta, Metsähallitukselta 

(Enontekiön toimipiste) ja Saamelaiskäräjiltä. 

 

Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat muutettua päätösehdotus-

ta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että kuntastrategia 2025 –luonnoksesta  

pyydetään lausunnot 15.3.2017 mennessä Käsivarren paliskunnalta, Näkkälän 

paliskunnalta, Metsähallitukselta (Enontekiön toimipiste), Saamelaiskärä-

jiltä, perusturva-, sivistys- ja tekniseltä lautakunnalta sekä kunnan 

tytäryhtiöiltä. 

 

Yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille anne-

taan mahdollisuus antaa kommenttinsa kuntastrategiasta kunnan verkkosi-

vulla 15.3.2017 mennessä.  

 

Selostus 

 

Kuntalain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päät-

tää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunta-

strategialla on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa. 

Valtuusto on talousarvion 2016 yhteydessä päättänyt, että kunnassa val-

mistellaan pitemmän aikavälin kuntastrategia. Edellinen kuntastrategia on 

hyväksytty vuonna 2012. Kuntastrategia tarkistetaan kuntalain mukaan vä-

hintään kerran valtuuston toimikaudessa.  

 

Kunnanhallitus on 11.4.2016 hyväksynyt kuntastrategian laadintaprosessin 

ja 9.5.2016 valmistelun lähtökohdat.  

Uusi kuntastrategia on arvopohjainen. Valmistelua on tehty kylätilaisuuk-

sissa, valtuustoseminaareissa, kunnanhallituksessa, johtoryhmässä ja vi-

rastokokouksessa. Strategiavalmistelun osana on suoritettu kysely em. 

tilaisuuksissa. Strategiassa on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan 

esille tulleita asioita. Tavoitteena on ollut saada tiivis kokonaisuus.  

 

Liite 

1 Kuntastrategia 2025 -luonnos
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 61 § Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099053 liikuntahallin 

kunnostaminen, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli asiantuntijana 

kuultavana.  

 

Tämän pykälään jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 17.00-17.20, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekn. ltk 15.2.2017 26 §  

 

Selostus: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukses-

ta annetun lain (1705/2009) 42§:n perusteella vahvistanut liikuntapaikko-

jen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2017-2020. Tässä 

suunnitelmassa Lapin aluehallintoviraston alaisuudessa on varattu Hetan 

liikuntahallin peruskorjaukseen vuodelle 2018 hankeavustusta 270000€. 

Hankekohtainen avustuksen määrä on suunnitelmahankkeissa 30% arvioiduista 

kustannuksista, ei kuitenkaan enempää kuin 750 000€. Avustettavat kohteet 

ja avustuksen määrä harkitaan lopullisesti vuosittaisten avustushakemus-

ten perusteella. 

 

Enontekiön kunta on investointiohjelmassaan vuonna 2017 varannut 20 000€ 

Hetan liikuntahallin kunnostamiseen. Tällä investoinnilla on tarkoitus 

saattaa hankesuunnitelmat (LVIA-,sähkö-,ARK- ja RAK-suunnitelmat sekä 

kustannusarvio) valmiiksi avustushakemusta varten. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointi-

kohteen: 099053 Liikuntahallin kunnostus, aloituslupaa käytettäväksi lii-

kuntahallin hankesuunnitelmien (LVIA-,sähkö-,ARK- ja RAK-suunnitelmat 

sekä kustannusarvio) valmiiksi saattamiseksi avustushakemusta varten. 

 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 62 § Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099051 Kilpisjärven 

monitoimitalo, aloitusluvan esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 15.2.2017 27 §  

 

Selostus: 

Kilpisjärven uuden monitoimitalon arkkitehtisuunnittelu käynnistyi vuoden 

2015 aikana ja arkkitehtikuvat valmistuivat huhti-toukokuussa 2016. Ra-

kentamisen käynnistyi elokuussa 2016 ja rakennus on aikataulun mukaisesti 

käyttöönotettavissa koulujen aloituksessa syyslukukaudeksi 2017. 

Uuden monitoimitalon alustava kustannusarvio, palaneen koulun tilaohjel-

maan perustuen, on 3 290 000€.  

Enontekiön kunta on varannut investointiohjelmaan vuodelle 2017 

2 800 000€ monitoimitalon rakentamiseksi. 

Rakentamiskustannukset katetaan vakuutuskorvauksella, korvaus koskee ra-

kennettavaa kiinteistöä. 

 

Irtaimiston osalta vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen Enontekiön 

kunnalle, irtaimistoluetteloihin perustuen n. 160 000€. Ko. summasta on 

vähennetty väliaikaisissa tiloissa toimivan opetustoimen hankkiman ir-

taimiston arvon n. 30 000€. Irtaimiston hankintaan on erillisellä taseti-

lillä jäljellä n. 130 000€ tällä summalla tulee monitoimitalon irtaimisto 

hankkia. 

 

Talousarvion ja –suunitelman laadintaohje suunnitelmakaudelle 2017-2019, 

todetaan että lautakunnat tekevät ehdotuksensa investointikohteista talo-

usarviovuodelle 2017 ja vuosille 2018-2019. 

Rakennustekniset investointihankkeet esitetään tekniselle lautakunnalle. 

 

Vuoden 2017 investointiohjelmaan ei ole esitetty Kilpisjärven monitoimi-

talon irtaimiston hankintaa, mikä on voimassa olevan ohjeistuksen mukai-

sesti sivistyslautakunnan alainen investointi. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja) 

 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle investointi-

kohteen: 099051 Kilpisjärven monitoimitalon uudisrakentamisen jatkamisek-

si aloituslupaa seuraavasti:  

 

- Vuosi 2017 2 800 000€ uudisrakennustyöt. 

Alustavan uudisrakentamisen kustannusarvion näin ollessa 3 300 000€ 

Rakentamiskustannukset katetaan vakuutuskorvauksella. 

 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kimmo Lämsä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 
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Khall 63 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen klo 17.58.  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa kokousta maanantaina 6.3.2017 

klo 11, johon siirretään loput asiakohdat.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon yhdistysfoorumin takia. Tauko pidettiin 

klo 17.00-17.55, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan 

entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Helinä Hautamäkeä, joka oli 

poistunut kokouksesta tauon alettua.  

 

Tauon jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskeyttää kokouksen 

klo 17.58. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa kokousta maanan-

taina 6.3.2017 klo 11, johon siirretään loput asiakohdat.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset laillisiksi ja 

panna ne täytäntöön. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston pää-

tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätet-

tävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 8.2.2017 ja käsitellyt seuraa-

vat asiat: 

1 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

3 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

4 § Vuoden 2016 investointiosan muuttaminen 

 

5 §  Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien käyttöönotto vuosille 

2017-2018 

 

6 §  Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekopro- 

sessi 2017. 

 

7 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Khall 64 § Lentopalvelusopimus Finnair Oyj:n kanssa  

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lentopalvelusopimuksen 

allekirjoitettavaksi Finnair Oyj:n kanssa.  

 

Kunnanhallitus päättää, että mahdollinen talousarviomuutos vuodelle 2017 

lentoliikenteen osalta valmistellaan sen jälkeen kun yleishallinnon käyt-

tösuunnitelma on käsitelty kunnanhallituksessa.   

 

Selostus 

 

Liikennevirasto on 26.1.2017 asettanut julkisen palvelun velvoitteen Hel-

singin ja Enontekiön väliseen säännölliseen lentoliikenteeseen ajalle 

19.2.2017-23.3.2017. 

 

Kunnanvaltuuston 7.12.2016 hyväksymässä talousarviossa 2017 ei ole varat-

tu kunnan tukea reittilentoliikenteelle.       

 

Sopimusluonnos on liitteenä. Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä 

kokouksessa.  

 

Liitteet   

2 Sopimusluonnos (jaetaan kokouksessa ja kerätään pois) 

 

Tiedoksi 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.2.2017 14 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 65 § Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsen 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita Elsi Kurjen tilalle jäsenen Kaaresuvannon 

vaalilautakuntaan vuoden 2017 kuntavaaleja varten.  

 

Selostus 

 

Elsi Kurkela on ilmoittanut 15.2.2017, että on pyytänyt vuonna 2015 va-

pautusta vaalilautakunnan jäsenyydestä.  

  

Kunnanhallitus on valinnut 7.2.2017 jäsenet Kaaresuvannon vaalilautakun-

taan vuoden 2017 kuntavaaleja varten seuraavasti:  

 

Kaaresuvannon vaalilautakunta 

 

Paula Syväjärvi, puheenjohtaja 

Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja 

Elsi Kurki 

Johanna Kotavuopio  

Antti-Oula Juuso 

 

Varajäsenet 

Anna-Reetta Niemelä 

Joona Kotavuopio 

Saara Ketola 

 

Tiedoksi 
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Khall 66 § Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) valinta määräaikai-

seen toimeen 1.3.2017 – 30.4.2018 

 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) 

määräaikaiseen 1.3.2017 – 30.4.2018 toimeen koulutuksen ja työkokemuksen 

perusteella Arja Kokon. Hänellä on sekä suurtalouskokin- että suurta-

lousesimiehen erikoisammattitutkinto. Koulutukseen on kuulunut erikois-

ruokavalioiden ja ravitsemushoidon tuntemista myös vanhusruokailun osal-

ta. Työkokemusta on 19 vuotta ruokahuollon tehtävistä ja toiminnan ohjaa-

misesta. Määräaikaisuuden peruste on opintovapaan sijaisuus. Toimen täy-

tössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 

 

Selostus:  

Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) toimi määräaikaisena ajalle 

1.3.2017 – 30.4.2018 keskuskeittiöllä on ollut haettavana. Määräaikaisuu-

den perusteena on opintovapaan sijaisuus. Toimen ensisijainen sijoitus-

paikka on Luppokodin keittiö, työtehtäviä on myös muissa keskuskeittiön 

työpisteissä. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään catering- alan perus-

tutkinto tai vastaava koulutus. Erikoisruokavalioiden ja ravitsemushoidon 

osaaminen ja aikaisempi kokemus, erityisesti palvelu- ja hoitokotiin 

suuntautuneena katsotaan eduksi. Toimen täytössä noudatetaan 4 kuukauden 

koeaikaa. 

 

Toimi on ollut sisäisessä haussa joulukuussa 2016, jolloin ei ole tullut 

yhtään hakemusta. Toimi on ollut julkisessa haussa 25.1. – 9.2.2017 väli-

senä aikana. Hakukuulutus on ollut nähtävillä Enontekiön sanomissa,  

Te-keskuksen avoimissa työpaikoissa ja kuulutus kunnan kotisivuilla. Mää-

räaikaan mennessä on tullut neljä hakemusta, yhteenveto hakijoista on 

liitteenä.  

 

Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite 

3 Yhteenveto hakijoista 

 

Tiedoksi  
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Khall 67 § Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella  

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

 

Selostus 

Esitetystä yhteistyösopimuksesta aiheutuu kunnalle työvoima ym. kustan-

nuksia n. 5600 euroa vuodessa. Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä 

kokouksessa.  

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 15.2.2017 12 §  

 

Kunnan tekninen osasto on yhdessä kunnanjohdon sekä liikuntatoimen kanssa 

neuvotellut Hetan alueen latureittien kunnossapidosta yhdessä Ounaksen 

Tunturiladut Oy:n edustajien kanssa jäljempänä esitetyn mukaisesti.  

SOPIMUS  

 

Enontekiön Kunta (jäljempänä Kunta) ja Ounaksen Tunturiladut Oy (jäljem-

pänä Huoltoyhtiö) 

ovat tehneet seuraavan latureittien huoltoa ja talviajan kunnossapitoa 

koskevan sopimuksen: 

 

Kunta 

1. Kunta vastaa siitä että reittien rakenteet (sillat) ovat siinä 

kunnossa, että tamppareilla työskentely reiteillä maa-alueilla on 

mahdollista. Edellisellä sopimuskaudella 2011-2016 reittien 

rakenteet on rakennettu liikennekelpoisiksi.  

2. Kunta vastaa kaikkien reittien pohjien kunnosta (lukuun ottamatta 

kansallispuiston aluetta), jotta latuja voidaan esteettömästi vetää 

mm. poistamalla tykkylumien reitille kaatamat puut. 

3. Kunta vastaa kuntorataladun / valaistun ladun hoidosta 

arkipäivisin. Kunnossapito aloitetaan loka-marraskuun vaihteessa 

lumitilanteen salliessa. 

4. Kunta vastaa Hetan ja Pyhäkeron majan välisten itä- ja länsilatujen 

sekä Hetan kodan yhdysladun hoidosta arkipäivisin. Kunnossapito 

aloitetaan viikosta 8 lähtien jatkuen huhtikuun loppuun saakka. 

5. Kunta vastaa Pahtajärven ladun hoidosta maanantaisin viikosta 8 

lähtien huhtikuun loppuun saakka.  

6. Kunta hoitaa puuhuollon Pahtajärven laavulle sekä Ounasjärvelle 

huoltoyhtiön toimesta rakennettavalle kahdelle tulipaikalle. 

Huoltoyhtiö 
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7. Huoltoyhtiö vastaa Ounasjärven eteläpuolen (ns. tunturireitit) 

latureittien hoidosta kokonaisvaltaisesti,  lukuun ottamatta 

kohdassa 4 mainittuja latuja.  

8. Huoltoyhtiö vastaa reittien nuotiopaikkojen puuhuollosta. 

9. Huoltoyhtiö huolehtii siitä, että latureitit pohjustetaan, 

vesialueet merkitään, keväällä merkinnät puretaan ja varastoidaan. 

Kunta luovuttaa varastossaan olevat reittimerkit Huoltoyhtiön 

käyttöön.  

10. Ounasjärven jäälle merkataan uusi n. 7 km pitkä latu, jonka 

merkkauksista ja ylläpidosta vastaa huoltoyhtiö. Puuhuollosta 

vastaa kunta kohdan 6 mukaisesti. 

11. Kunta vuokraa tarvittaessa huoltoyhtiön kaluston 

huoltotarpeisiin paloaseman tampparitallia(40 m
2
) erikseen 

sovittavana vuokra-aikana. Vuokrauksesta laaditaan erillinen 

sopimus. 

Yleistä 

  

Sopimuksen osapuolet antavat aina tarvittaessa koneapua toisilleen mah-

dollisuuksien mukaan esim. konerikon sattuessa. Näistä kustannuksista 

osapuolet sopivat tapauskohtaisesti. 

Huoltoyhtiö voi periä vapaaehtoista latumaksua reittien käyttäjiltä. 

 

Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.2017 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuk-

sen irtisanomisaika on 3 kk. 

 

Enontekiö  ______/_____ 2016 

 

Enontekiön kunta  Ounaksen Tunturiladut Oy   

 

 

Jari Rantapelkonen         Helinä Hautamäki   

kunnanjohtaja          hallituksen. pj. 

 

Kimmo Lämsä         Pertti Niemi 

Tekninen johtaja  hallituksen vpj 

 

Ehdotus: (tekninen johtaja) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että neuvoteltu sopimus 

hyväksytään esitetyssä muodossa. Sopimuksessa on kysymys kunnan asukkai-

den lähiliikuntapaikkojen virkistyskäytön mahdollistavasta ylläpidosta. 

Sopimuksenmukaiset kustannukset ovat kunnan osalta n. 5600€/v. Kustannuk-

set katetaan momentilta lähiliikuntapaikat ja ladut. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 

 

Tiedoksi 
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Khall 68 § Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella  

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

 

Selostus 

Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.  

 

Päätöshistoria 

 

Tekn.ltk. 15.2.2017 13 §  

 

Kunnan tekninen osasto on yhdessä kunnanjohdon sekä liikuntatoimen kanssa 

neuvotellut Hetan alueen moottorikelkkareittien kunnossapidosta yhdessä 

Ounaksen Tunturiladut Oy:n edustajien kanssa jäljempänä esitetyn mukai-

sesti.  

SOPIMUS 

 

Enontekiön Kunta (jäljempänä Kunta) ja Ounaksen Tunturiladut Oy 

(jäljempänä Huoltoyhtiö) 

ovat tehneet seuraavan moottorikelkkaurien huoltoa ja talviajan 

kunnossapitoa koskevan sopimuksen: 

 

Kunta 

1. Kunta vastaa siitä, että reittien rakenteet (sillat) ovat siinä 

kunnossa, että tamppareilla / kelkalla lanaten työskentely 

reiteillä maa-alueilla on mahdollista. Kunta kunnostaa vuosittain 

tarvittaessa moottorikelkkaurien rakenteita liikennöinnin 

mahdollistamiseksi. 

2. Kunnan liikuntapaikkojen hoitaja käy tarvittaessa (ensimmäisen 

kerran ennen viikkoa 8)  

poistamassa tykkylumien kelkkauralle painamat koivut tampparin 

kulun mahdollistamiseksi. 

 

Kunta/huoltoyhtiö, yhdessä suoritettavat toimet 

3. Kunta ja huoltoyhtiö huolehtivat siitä, että kelkkaurien 

linjauksilla vesialueet merkitään yhdessä, keväällä kelkkakelien 

heiketessä merkinnät puretaan ja varastoidaan. Osapuolet 

pohjustavat kelkkaurat yhdessä kertaalleen poljettaen samalla 

kertaa kun kelkkaurien vesialueiden uralinjaukset merkitään. 

 

Huoltoyhtiö 

 

4. Huoltoyhtiö huolehtii moottorikelkkaurien tamppauksesta kunnan ja 

huoltoyhtiön  merkkauskierroksen jälkeen. 
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5. Huoltoyhtiön toimesta moottorikelkkaurat ajetaan tampparilla tai 

lanataan moottorikelkkavetoisesti väh.3 kertaa talvikaudessa. 

6. Mikäli tykkylumien painosta koivuja taipuu viikon 8 jälkeen 

kelkkauralle, huolehtii huoltoyhtiö niiden poistamisesta 

liikennöinnin mahdollistamiseksi. 

Yleistä 

Sopimuksen osapuolet antavat aina tarvittaessa koneapua toisilleen mah-

dollisuuksien mukaan esim. konerikon sattuessa. Näistä kustannuksista 

osapuolet sopivat tapauskohtaisesti. 

 

Latuyhtiö voi periä vapaaehtoista uramaksua. 

 

Tämä sopimus astuu voimaan 1.12.2016 ja on voimassa toistaiseksi. 

Sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk. 

 

Enontekiö  ______/_____ 2016 

 

Enontekiön kunta  Ounaksen Tunturiladut Oy   

 

 

Jari Rantapelkonen         Helinä Hautamäki   

kunnanjohtaja          hallituksen pj.    

 

 

Kimmo Lämsä         Pertti Niemi 

Tekninen johtaja  hallituksen vpj. 

 

Ehdotus:(tekninen johtaja) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että neuvoteltu sopimus 

hyväksytään esitetyssä muodossa. Sopimus mahdollistaa moottorikelkkaurien 

kunnossapidon talvikauden liikennettä silmällä pitäen. Kustannukset kate-

taan momentilta moottorikelkkareitit. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 

 

 

Tiedoksi 
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Khall 69 § Kunnan avustus Kilpisjärven Ladut ry:lle 

 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelun asiasta. 

 

Selostus 

Hetan latujen kunnossapidosta ym. koskevasta mahdollisesta yhteistyösopi-

muksesta aiheutuu kunnalle työvoima ym. kustannuksia n. 5600 euroa vuo-

dessa. 

Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.  

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 15.2.2017 11 § 

  

Kilpisjärven Ladut ry on kirjelmöinyt kuntaa ja vaatinut tasavertaista 

kohtelua reitistöjen kunnossapidon avustusasioissa Hetan alueen kanssa.  

Kilpisjärven Ladut ry perustelee hakemustaan:  

- Latujen ylläpitäminen pienen latuyhdistyksen toimesta on kohtuutonta. 

Tällä hetkellä yritykset panostavat jo taloudellisesti paljon reitis-

töjen ylläpitoon sekä uusien reittien rakentamiseen. Tämä raha on 

pois yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja investoinneista 

- tilastokeskuksen rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrällä 

- jotta Kilpisjärvi voisi jatkaa kasvamistaan, on ehdottoman tärkeää, 

että reitistö ja niiden kunnossapito on taattu kuten muissakin Lapin 

alueen matkailukeskittymissä. 

- Ilman kunnan tukea Kilpisjärven ladut ry ei tulevaisuudessa pysty yl-

läpitämään latuverkostoa. 

 

Vuodelle 2017 neuvoteltu kunnan osuus Hetan reitistöjen ylläpidosta 

 

Pyhäkeron reitin kunnossapito viikosta 8 huhtikuun loppuun.  

      Työvoimak. n.1300€ 

Pahtajärven ladun kunnossapito kerran viikossa. Työvoimak. n. 300€ 

Tampparin käyttö edellä mainituissa kohteissa    50€/h     n. 4000€         

               Kustannukset em. töistä    n. 5600 €                     

                           

Kustannuksiin ei ole huomioitu valaistun ladun kunnossapitoa, koska latu 

palvelee pääosin koulukeskuksen ja kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. 

Moottorikelkkaurien kunnossapito hyödyntää koko kuntaa tasapuolisesti, 

joten niihin liittyviä kustannuksia ei tässä huomioida. 

 

Ehdotus: (rkm-rakennustarkastaja) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kilpisjärven ladut 

Ry:lle myönnetään lähiliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksiin 5600€ avus-

tus vuodelle 2017.  

Avustus maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä 3000€ mak-

setaan kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman ja toinen erä 

2600€ maksetaan kesäkuun 5. päivänä viimeladun ladun kustannusten katta-

miseksi.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Päätös: 

Hannu Ranta esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi so-

pimuspohjaiseksi Kilpisjärven Ladut ry:n kanssa, kuten sopimusehdotus 

Ounaksen Tunturiladut Oy:n kanssa ja sisällytetään momentille 042321 Lä-

hiliikuntapaikat ja Ladut. Sopimusehdotuksien käsittely siirretään seu-

raavaan kokoukseen, kun saadaan molemmat valmisteltua. Elli-Marja Kultima 

kannatti Rannan esitystä 

 

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta kannatettu poikkeava esitys, 

suoritettiin äänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat sanovat ”jaa” ja 

Hannu Rannan esitystä kannattavat sanovat ”ei”. 

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Paula Aho-

pelto pj., Alpo Peltovuoma ja Virpi Labba. Hannu Rannan esitystä kannat-

tivat Hannu Ranta, Ulla-Maija Syväjärvi ja Elli-Marja Kultima. Äänten 

mennessä tasan 3-3 puheenjohtajan ääni ratkaisi. 

 

Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus. 

 

Hannu Ranta ja Elli-Marja Kultima päättivät jättää eriävän mielipiteen 

kirjallisena. 

------------------ 

 

Liite: 

4 Kilpisjärven ladut ry hakemus/toimintasuunnitelma 

5 Eriävä kirjallinen mielipide 

 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 70 § Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelun asiasta. 

 

Selostus 

Yhdistys on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan toiminta-

avustusanomuksen: 

 

”TOIMINTA-AVUSTUS ANOMUS 

Raattaman Reitit ry. (aikaisemmin Kyrönperän Ladut ry) anoo avustusta 

vuodelle 2017 toimintansa kulujen kattamiseen Enontekiön kunnalta 4000,00 

€ (neljätuhatta euroa). Tämä on noin 13% vuosibudjetistamme.  

 

Raattaman reitit ry. ylläpitää latuverkostoa Ylikyrön ja Raattaman kylien 

ympäristössä, Enontekiön ja Kittilän kuntien alueella. Suurin osa latu-

verkostosta on Enontekiön kunnan alueella.  

 

Hyvin hoidetulla ja turvallisella latuverkostolla on hyvin merkittävä 

työllistävä vaikutus alueen matkailuyrityksille. Myös vapaa-ajan asunto-

jen rakentaminen latuverkoston läheisyyteen on lisääntynyt viime vuosina 

ja näin kiinteistöverojen tuotto on myös kasvanut huomattavasti. Hyvät 

ladut ja ulkoilureitit tekevät esim. kaavoitetun Hommakankaan alueen 

kiinnostavaksi vapaa-ajan asumiselle ja näin ovat lisäämässä elinvoimai-

suutta alueella. 

 

Raattaman Reiteillä on viime vuoden aikana ollut vireillä voimakas palve-

lujen kehittäminen opastusjärjestelmän ja reittien turvallisuuden paran-

tamisen osalta. Tämä työ on tapahtunut pääasiassa talkootyönä  

  

Toivomme, että Enontekiön kunta suhtautuu myönteisesti anomukseemme ja on 

tukemassa tältä osin Yli-Kyrön kylässä tapahtuvaa myönteistä kehitystä.  

 

Suorituksen pyydämme osoittamaan Raattaman Reitit ry:n tilille. 

 

Kunnioittavasti 

 

Raattamassa 31.8.2016 

 

Aino Kyrö 

puheenjohtaja 

Raattaman Reitit ry” 

 

Selostus 

Hetan latujen kunnossapidosta ym. koskevasta mahdollisesta yhteistyösopi-

muksesta aiheutuu kunnalle työvoima ym. kustannuksia n. 5600 euroa vuo-

dessa. 

Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.  

 

 

Tiedoksi 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 27.2.2017 23 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 71 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös  

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset 

24.1.2017 6 §.  

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.  

 

Liite  

6 Tekninen lautakunta 24.1.2017 § 6 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 72 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.2.2017-

26.2.2017 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Perusturvalautakunta  

-Pöytäkirja 24.1.2017 

 

Sivistyslautakunta 

-Pöytäkirja 31.1.2017 

 

Tekninen lautakunta 

- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 73 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Päätös 

Tämä pykälä siirrettiin jatkokokoukseen 6.3.2017.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 27.2.2017  55-73 

   

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: 

55,56,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73. 

 

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 57,61,62. 

  

 

 

 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: 57,61,62. 

 

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

