
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  5. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 6.3.2017 klo 11.00- 15.20  

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj (poissa klo 11.50-

14.30) 

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j (saapui klo 11.10) 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

Ulla Keinovaara  vj 

Helinä Hautamäki  vj 

 

  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 § 77 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja § 88 

  

 

Asiat:  74 § - 90 § 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

(  §:t 74-77)     

 

 

  Jaakko Alamattila 

  puheenjohtaja §:t 77-90) 

    

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Janne Näkkäläjärvi  Jaakko Alamattila 

  (pl. 82)   (§:t 74-77) 

 

 

 

Birgitta Eira   Ulla Keinovaara 

  (§:t 77-90)  (§ 82) 

 

 

Pöytäkirja on 16.3.2017 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

74 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

75 § Lentopalvelusopimus Finnair Oyj:n kanssa 

 

76 § Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsen 

 

77 § Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella 

 

78 § Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella 

 

79 § Kunnan avustus Kilpisjärven ladut ry:lle 

 

80 § Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017 

 

81 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

82 § Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) valinta määräaikaiseen 

toimeen 1.3.2017 – 30.4.2018 

 

83 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

84 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

 

85 § Rakennustarkastan viran täyttäminen 

 

86 § Esitys kunnanhallitukselle/korvaus tehtävän hoitamisesta  

 

87 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 23.2.2017 § 

21/Vapaa-aikatoimen virkajärjestelyt 

 

88 § Kauppakirjan hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Ismo ja Mailis Lievo-

sen välillä 

 

89 § Väliaikaisten varajäsenten valinta keskusvaalilautakuntaan  

 

90 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 23.2.2017 § 

24/Tiedoksi annettavat  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 74 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi, että jatkokokouksesta sovittiin 27.2.2017 kokouk-

sessa. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin aikaisemman kokouksen pöytäkirjantar-

kastajat Janne Näkkäläjärvi ja Jaakko Alamattila.  

Puheenjohtaja totesi, että käsitellään siirretyt asiat ja lisäksi käsi-

tellään viisi lisäpykälää, jotka on toimitettu etukäteen ja jotka jaet-

tiin kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen em. 

tavalla.  

 

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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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 75 § Lentopalvelusopimus Finnair Oyj:n kanssa  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima saapui kokoukseen klo 11.10 tämän pykälän käsittelyn 

alussa.  

 

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 

Finnair Oyj (sopimus)   

Enontekiön Kehitys Oy (sopimus) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 76 § Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsen 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Elsi Kurjen tilalle jäseneksi 

Kaaresuvannon vaalilautakuntaan vuoden 2017 kuntavaaleja varten Sulo Sy-

väjärven.  

 

Kunnanhallituksen päätti tarkastella vaalilautakuntien esteellisyydet.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että kunnanhallituksen tulisi tarkastella vaalilau-

takuntien osalta esteellisyydet, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

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 

Sulo Syväjärvi (ote) 

Elsi Kurki 

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 77 § Kunnan ylläpitämien latujen kunnossapito Hetan alueella  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelk-

kauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavak-

si. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:  

-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)  

-latujen hoidon vastuutahot 

-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri 

-moottorikelkkaurat kunnan alueella 

-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri  

-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).  

 

Käsittely  

Kunnanhallitus kävi latujen ja moottorikelkkareittien osalta evästyskes-

kustelun.  

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli paikalla asian-

tuntijana kuultavana klo 11.30-12.00. 

 

Puheenjohtaja Sari Keskitalo poistui kokouksesta klo 11.50. Puheenjohta-

jana jatkoi Jaakko Alamattila. Puheenjohtaja totesi, että hänen tilalleen 

tulisi valita toinen pöytäkirjantarkastaja.  

Elli-Maria Kultima esitti, että toiseksi pöytäkirjanpitäjäksi valitaan 

Birgitta Eira. Janne Näkkäläjärvi kannatti esitystä. Kunnanhallitus va-

litsi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Birgitta Eiran.  

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtajan muutti esityksen seuraavaksi:  

Kunnanhallitus palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmis-

teltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:  

-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)  

-latujen hoidon vastuutahot 

-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri 

-moottorikelkkaurat kunnan alueella 

-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri  

-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).  

 

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) 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 6.3.2017 7 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

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 

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. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

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 

Tekninen lautakunta  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 6.3.2017 9 
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 ____  ____   ____ 
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Khall 78 § Moottorikelkkareittien kunnossapito kunnan alueella  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelk-

kauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavak-

si. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:  

-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)  

-latujen hoidon vastuutahot 

-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri 

-moottorikelkkaurat kunnan alueella 

-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri  

-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).  

 

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. 
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Huoltoyhtiö 

 

4. Huoltoyhtiö huolehtii moottorikelkkaurien tamppauksesta kunnan ja 

huoltoyhtiön  merkkauskierroksen jälkeen. 

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 

Tekninen lautakunta  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 79 § Kunnan avustus Kilpisjärven Ladut ry:lle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelk-

kauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavak-

si. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:  

-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)  

-latujen hoidon vastuutahot 

-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri 

-moottorikelkkaurat kunnan alueella 

-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri  

-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).  

 

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 
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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.  

 

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: 

3 Kilpisjärven ladut ry hakemus/toimintasuunnitelma 

4 Eriävä kirjallinen mielipide 

 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Khall 80 § Kunnan avustus Raattaman Reitit ry:lle 2017 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa latuja ja moottorikelk-

kauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavak-

si. Valmistelussa tulee selvittää seuraavat asiat:  

-latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta, Kilpisjärvi, Ylikyrö)  

-latujen hoidon vastuutahot 

-kunnan ylläpidettävien latujen ylläpidon kustannukset/kilometri 

-moottorikelkkaurat kunnan alueella 

-kunnan ylläpidettävien moottorikelkkaurien kustannukset/kilometri  

-käytössä oleva kalusto (ladut, moottorikelkkaurat).  

 

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 
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Hetan latujen kunnossapidosta ym. koskevasta mahdollisesta yhteistyösopi-

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

dessa. 

Yritysvaikutusten arviointi on nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Khall 81 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

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  

5 Tekninen lautakunta 24.1.2017 § 6 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Khall 82 § Ruokapalvelutyöntekijän (ammattitehtävät) valinta määräaikai-

seen toimeen 1.3.2017 – 30.4.2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta 

tämän pykälä ajaksi.  

Elli-Maria Kultima esitti Janne Näkkäläjärven tilalle pöytäkirjantarkas-

tajaksi Ulla Keinovaaraa tämän pykälän ajaksi, mikä hyväksyttiin yksimie-

lisesti.  

  

Merkitään, että kunnanhallitus käsitteli asiakohdan uudelleen, koska 

toista pöytäkirjantarkastajaa ei valittu ensiksi esteellisen tilalle.  

 

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 

6 Yhteenveto hakijoista 

 

Tiedoksi  

Hakijat (ote), kirje 

Keskuskeittiö 

Palkkatoimisto 
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Khall 83 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-

oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi 

lukuunottamatta sivistyslautakunnan 23.2.2017 §:ää 21/Vapaa-aikatoimen 

virkajärjestelyt ja §:ää 24/Tiedoksi annettavat siltä osin kun se koskee 

Kiky-ohjeistusta ja sivistyksen talousarviota. Ao. pykälät käsitellään 

omina pykälinään. 

 

Käsittely 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 12.20-12.50, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Todettiin, että kunnanhallitukselle on saapunut sivistyslautakunnan pöy-

täkirja 23.2.2017, joka merkitään alla olevaan luetteloon. 

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuunotta-

matta sivistyslautakunnan 23.2.2017 §:ää 21/Vapaa-aikatoimen virkajärjes-

telyt ja §:ää 24/Tiedoksi annettavat siltä osin kun se koskee Kiky-

ohjeistusta ja sivistyksen talousarviota. Ao. pykälät käsitellään omina 

pykälinään. 

 

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 

-Pöytäkirja 23.2.2017 

 

Tekninen lautakunta 

- 
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Khall 84 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Birgitta Eira: 

-Keskuskeittiön ja siivouspalvelun henkilöstökokonaisuus ruoankuljetuksi-

neen tulisi miettiä kokonaisuutena.  

-Lautakuntien pöytäkirjojen tarkastaminen pitkittyy ja pöytäkirjat eivät 

ole verkkosivuilla ajoissa. Kunnanjohtaja totesi, että asia otetaan huo-

mioon tulevassa hallintosäännössä.  

- Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille otta-

mien asioiden käsittely hallituksessa. Hallintojohtaja totesi, että asia 

on valmistelussa ja tuodaan hallitukselle.    

-Naisten päivän kulkue 8.3.2017 klo 15 kirkon parkkipaikalta Tunturi-

Lapin luontokeskukseen ja tapahtuma luontokeskuksessa. Tapahtuman järjes-

tää Enontekiön Sydänyhdistys. 

 

Elli-Maria Kultima: 

-Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä palaveri viime viikolla.  

Kunnanjohtaja totesi, että palaveri oli viime viikon maanantaina ja ti-

laisuus koski kuntayhtymän tulevaisuutta, josta annettiin tietoa 

27.2.2017 kunnanhallituksen kokouksessa. 

-Hiihtomaan aukioloaika: Hiihtomaa tulisi olla auki koko huhtikuun.  

-Henkilöstölle lisätöistä maksettava korvaustaso kunnassa. Todettiin, 

että KVTESissä on määräykset asiasta ja kunta noudattaa aikaisempaa lin-

jaa palkkauspäätöksissä.  

-Sisäisen haun poistaminen kunnassa. Todettiin, että kunnanhallitus on 

päättänyt että asia valmistellaan ja se valmistellaan muutoksena henki-

löstöohjeeseen.  

 

Jaakko Alamattila: 

-Hilma Laakso täyttää 26.3.2017 100 vuotta ja kunnan tulee huomioida 

merkkipäivä. Kunnanhallitus onnittelee lämpimästi 100-vuotiasta ja huomi-

oi merkkipäivän.  
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Khall 85 § Rakennustarkastan viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat hen-

kilöt: Mauri Kivelä, Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa. 

Kunnanhallitus päätti nimetä haastatteluryhmään seuraavat: kunnanhalli-

tus, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, tekninen joh-

taja, rakennustarkastaja ja hallintojohtaja.  

Kunnanhallitus päätti antaa haastatteluaikataulun ja haastattelujen val-

mistelun tekniselle johtajalle tehtäväksi.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti nimettäväksi haastatteluryhmään seuraavat:  

kunnanhallitus, teknisen lautakunnan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, 

tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja hallintojohtaja.  

Kunnanhallitus päättää antaa haastatteluaikataulun ja haastattelujen val-

mistelun tekniselle johtajalle tehtäväksi, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

Kunnanhallitus piti tauon klo 13.50-14.05, minkä jälkeen puheenjohtaja 

totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Mauri Kivelä, 

Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa sekä päättää haastatteluai-

kataulun ja haastatteluryhmän. 

 

Päästöshistoria 

 

Tekn.ltk. 1.3.2017 34 § 

 

Selostus: 

Rakennustarkastaja toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja huoleh-

tia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä 

sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa 

ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. 

 

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtä-

vissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään 

soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten 

mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus raken-

nussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. 

 

Rakennustarkastajan valinnassa arvostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja 

yhteistyökykyä sekä edellytetään kunnan erityspiirteistä johtuen oman 

auton käyttömahdollisuutta sekä kykyä tulla toimeen maastossa. 

 

Kunnanhallitus on 21.11.2016 § 253 antanut tekniselle lautakunnalle luvan 

rakennustarkastajan viran haettavaksi julistamiseksi 10.11.2016 alkaen.  

 

Enontekiön kunnan rakennustarkastajan virka on ollut haettavana 16.1.2017 

alkaen. Hakuaika päättyi 3.2.2017 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennes-

sä rakennustarkastajan virkaa haki 8 henkilöä. 
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Viranhakuilmoitus alla:  

 

” 

Haluatko suoraan Suomen huipulle? Enontekiö on pirteä ja mah-

dollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja 

pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin kunta, josta löytyvät 

kaikki Suomen korkeimmat tunturit. Matkailu on Enontekiön kär-

kitoimiala, sen vanavedessä kehittyvät poro- ja luontaiselin-

keinot, palvelut ja pienimuotoinen jalostustoiminta sekä tie-

teellinen tutkimus. Enontekiö on kansainvälinen ja monikulttuu-

rinen kunta kolmen valtakunnan rajalla. 

 

 

Pitkäaikaisen rakennustarkastajan jäädessä eläkkeelle, etsimme Enontekiön 

kuntaan 

 

  RAKENNUSTARKASTAJAA 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään 

soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten 

mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus raken-

nussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. 

Kokemus kunnallisesta päätöksenteosta katsotaan eduksi.  Edellytyksenä on 

ajokortti ja tarvittaessa oman auton käyttömahdollisuus sekä kyky liikkua 

ja tulla toimeen itsenäisesti maastossa niin kesällä kuin talvellakin.  

 

Monipuolisen tehtävän hoitaminen vaatii asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa 

otetta haasteelliseen tehtävään sekä hyvää yhteistyökykyä. Rakennustar-

kastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteisten rakennusvalvon-

tatehtävien hoitaminen kuten lupiin liittyvät ohjaus-, valmistelu-, pää-

tös-, katselmustehtävät ja rakennetun ympäristön valvontatehtävät sekä 

maa-aineslain mukaiset tehtävät. 

 

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään heti, 

virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 

lääkärintodistus terveydentilastaan.  Palkkaus määräytyy kunnallisen tek-

nisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (tehtäväkohtai-

nen palkka 3054,08€/kk + mahdollinen ammattialalisä).  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa pe 3.2.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Enontekiön kunta, 

tekninen lautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kir-

jaamo@enontekio.fi, viitteeksi: Rakennustarkastajan virka. Hakemuksia ei 

palauteta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää ennen 

viran vastaanottamista.  

 

Lisätietoja antavat:          

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä 0400-393798 s-posti: kim-

mo.lamsa@enontekio.fi 

Rakennustarkastaja Eino Mäkelä 0400-168 885 s-posti: ei-

no.makela@enontekio.fi 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi 

” 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kimmo.lamsa@enontekio.fi
mailto:kimmo.lamsa@enontekio.fi
mailto:eino.makela@enontekio.fi
mailto:eino.makela@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1/34§.  

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa toi-

mivien viranhaltijoiden valinnasta.  

Enontekiön kunnassa on varhaiskasvatusohjaajan virkavalinta tehty val-

tuustossa vuonna 2011. Edellä mainitun linjan mukaan lautakunnan tehtävä-

alueella tehtäväkokonaisuudesta eli vastuualueesta suoraan ao. toimieli-

melle vastaavan henkilön on katsottu Enontekiön kunnassa toimivan johta-

vassa tehtävässä.  

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että  

se päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän sekä kutsuu haas-

tatteluun seuraavat henkilöt:  

Mauri Kivelä, Joni Jaakola, Ari Karjalainen, Mika Liikamaa 

 

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle haastatteluryhmään mu-

kaan otettavaksi teknisen osaston virkamiehiä. 

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Liite 

7 Yhteenveto hakijoista 

 

 

Tiedoksi 

Haastateltavat (kirje, sähköposti) 

Tekninen johtaja 
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Khall 86 § Esitys kunnanhallitukselle/korvaus tehtävän hoitamisesta  

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan esityksen tiedoksi ja päätti 

yksimielisesti todeta sivistyslautakunnalle, että toimivalta tehtäväkoh-

taisesta palkasta päätettäessä on siirretty kunnanjohtajalle selos-

tusosassa olevalla tavalla. Kunnanhallitus toteaa, että toimivaltainen 

viranhaltija tekee asiassa päätöksen.  

 

Mikäli sivistyslautakunta laittaa viransijaisen ulkoiseen hakuun, sivis-

tyslautakunta valmistelee viransijaisen valinnan kunnanhallituksen pää-

tettäväksi hallintosäännön mukaisesti. 

 

Lisäksi kunnanhallituksen päätti yksimielisesti todeta, että sivistyslau-

takunnan esitys ei ole linjassa kunnassa aikaisemmin tehtyjen vastaavan-

laisten palkkauspäätösten kanssa ja kunnanhallitus ohjeisti kunnanjohta-

jaa, että palkkauspäätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon aikaisemmat kun-

nan linjaukset. 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan esityksen tiedoksi 

ja päättää todeta sivistyslautakunnalle, että toimivalta tehtäväkohtai-

sesta palkasta päätettäessä on siirretty kunnanjohtajalle selostusosassa 

olevalla tavalla. Kunnanhallitus toteaa, että toimivaltainen viranhaltija 

tekee asiassa päätöksen. 

 

Mikäli sivistyslautakunta laittaa viransijaisen ulkoiseen hakuun, sivis-

tyslautakunta valmistelee viransijaisen valinnan kunnanhallituksen pää-

tettäväksi hallintosäännön mukaisesti. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on 12.10.2015 siirtänyt päätösvallan virka-/työvapaasta 

johtuvien enintään 6 kk kestävien kunnan sisäisten sijaisuusjärjestelyjen 

johdosta tehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen mahdollisesta tarkistami-

sesta KVTESin mukaisesti kunnanjohtajan päätettäväksi kunnansihteerin 

(KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta 1.1.2015 lukien. 

 

Kunnanhallitus on 26.1.2016 laajemmin siirtänyt toimivaltaansa antamalla 

tehtäväkohtaisista palkoista päättämisen kunnanjohtajan päätettäväksi 

kunnansihteerin (KT-yhteyshenkilö) valmistelun pohjalta, siltä osin kun 

lautakunnille ei ole annettu päätösvaltaa tehtäväkohtaisista palkoista.  

Kunnanhallitus on 12.5.2011 päättänyt, että lautakunnat voivat vakinaista 

henkilöstöä ottaessaan päättää tehtäväkohtaisen palkan enintään samaksi 

kuin muiden samaan hinnoittelukohtaan kuuluvien, vaativuudeltaan saman-

tasoisten tehtävien tehtäväkohtainen palkka huomioiden kuitenkin mahdol-

linen puuttuvan koulutuksen tai kokemuksen johdosta tehtävä alennus ao. 

työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset huomioiden. Yhtenäisen käytännön 

varmistamiseksi kunnassa on annettu linjaus puuttuvan koulutuksen tai 

kokemuksen johdosta tehtävässä alennuksessa. 

 

Palkkauksesta päättäminen on selostettu kunnan henkilöstöohjeessa.  

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa toi-

mivien viranhaltijoiden valinnasta. Tarvittaessa kunnanhallitus ratkaisee 

onko viranhaltija johtavassa asemassa.  
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Mikäli valtuuston täytettäväksi kuuluva virka on avoinna tai mikäli sitä 

hoitava viranhaltija on estynyt hoitamasta virkaansa voi kunnanhallitus 

valita tilalle viransijaisen tai avoimen viran hoitajan.  

Avoimen viran hoitajan voi kunnanhallitus kuitenkin palkata enintään kuu-

den kuukauden ajaksi. 

 

Lautakunnan tehtäväalueella tehtäväkokonaisuudesta eli vastuualueesta 

suoraan ao. toimielimelle vastaavan viranhaltijan on katsottu Enontekiön 

kunnassa toimivan johtavassa tehtävässä, sillä kunnan varhaiskasvatusoh-

jaajan virkavalinta (toistaiseksi otettu) on tehty valtuustossa vuonna 

2011. Varhaiskasvatusohjaaja toimii myös esittelijänä lautakunnassa.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistysltk 23.2.2017 § 19  

ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE/KORVAUS TEHTÄVÄN HOITAMISESTA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Mikäli esitystä ei kunnanhallituksessa hyväksytä palkkauksen osalta (ky-

seessä ei ole henkilökohtainen lisä), virka laitetaan ulkoiseen hakuun 

(on ollut jo sisäisessä haussa, ei tullut hakemuksia). 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi väliaikaiset 

virkajärjestelyt alla olevan selostuksen mukaisesti. 

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy korvauk-

sen lisätehtävistä ja –vastuusta ja esimiesasemasta (KVTES luku II 9 § 

kohta 3.2 ja 3.3., pohjahitu 05PKO014) seuraavasti: 

- erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja Eila Halmiaiselle 20 %  

eli 500,-/kk ajalta 7.2. - 31.5.2017 

- vs. lastentarhanopettaja Tiia Saatiolle 20 % eli 500,-/kk ajalta 

7.2. – 31.5.2017  

 

Määrärahat varhaiskasvatusohjaajan palkkaan on alun perin arvioitu koko 

vuodelle. 

 

Selostus: 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on ollut lakisääteisellä virkavapaalla 

20.12.2016 alkaen ja on edelleen 6.3. asti. Hän palaa vakinaiseen tehtä-

väänsä Riekon vastaavaksi lastentarhanopettajaksi virkavapaansa jälkeen. 

 

Virkavapauden ajan varhaiskasvatusohjaajan tehtäviä ovat hoitaneet ilman 

lisäkorvausta ja lisätyöaikaa rehtori-sivistystoimenjohtaja, erityislas-

tentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja, toimistosihteeri ja Riekon vt. las-

tentarhanopettaja. Tällä hetkellä sijaisjärjestelyvastuut on sovittu si-

vistystoimen viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken 6.2.2017 asti. 

 

Sivistyslautakunta laittoi sisäiseen hakuun (kokous 31.1.2017 § 10) vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävän, johon on yhdistetty kirjaston hallin-
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toon liittyvät tehtävät siihen asti, kun vakituinen varhaiskasvatusohjaa-

ja palaa virkavapaalta (kevät/kesä 2018). Tehtäviä yhdistettiin taloudel-

lisista syistä. Kulttuurin osuudesta vastaa vuoden 2017 ajan määräaikai-

nen hanketyöntekijä. Sivistyslautakunta päätti, että mikäli sisäisessä 

haussa ei tule hakijoita, vs. varhaiskasvatusohjaajan tehtävä laitetaan 

ulkoiseen hakuun.  

 

Sisäisessä haussa ei tullut yhtään hakemusta. Sivistystoimen osastopääl-

likkö neuvotteli tilanteesta erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaajan ja molempien vs. lastentarhanopettajien kanssa. Neuvot-

teluissa todettiin, että uuden henkilön, mikäli sellainen ulkoisessa 

haussa mahdollisesti tulisi, perehdyttäminen on niin pitkäaikainen pro-

sessi, että tehtävien sisäisen, joustavan järjestelyn avulla toiminnat 

saadaan nopeammin, helpommin ja edullisemmin hoidettua tämän kevään osal-

ta. Kesäkuusta eteenpäin mietittäisiin uudet ratkaisut sen hetkisen ti-

lanteen perusteella. 

 

Vs. lastentarhanopettaja Reetta Kumpulaisen nykyinen työsopimus on 

31.5.2017 asti. Sivistystoimenjohtajan päätöksellä hänet siirretään vs. 

varhaiskasvatusohjaajan tehtävään, johon on lisätty kirjaston hallinnon 

tehtäviä 40 %, 6.3. lähtien, kun toistaiseksi valittu vastaava lastentar-

hanopettaja palaa takaisin Riekkoon ja Reetta Kumpulaisen työpanos vapau-

tuu sieltä. Palkkaus KVTES:in mukaan. Tällä ajalla erityislastentarhan-

opettaja ja vs. lastentarhanopettaja hoitavat edelleen osan heille määrä-

tyistä varhaiskasvatusohjaajan tehtävistä, koska vs. varhaiskasvatusoh-

jaajan työajasta osa menee kirjastonhallintoon. 

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Kunnanjohtaja
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Khall 87 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 

23.2.2017 § 21/Vapaa-aikatoimen virkajärjestelyt 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta sivistyslauta-

kunnan päätökseen 23.2.2017 §21/Vapaa-aikatoimen virkajärjestelyt selos-

tuksessa olevilla perusteluilla.  

 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja jatkovalmistelusta. 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä valmisteluryhmän valmistele-

maan vapaa-aikatoimen virkojen kokonaisuutta. Valmistelussa on huomioita-

va ainakin seuraavat linjaukset 

- kunnanvaltuuston hyväksymät kuntakonsernin tavoitteet   

- kunnan organisaatiomuutokset uutta kuntalakia ja muita lakeja vastaa-

viksi 

- kunnan toiminnan muutos prosessikeskeisemmäksi 

- muutosjohtamisen ja viestinnän huomioiminen tehtävissä 

- viran sisältöjen tarkasteleminen siten, että tulevat muutokset pyritään 

ennakoimaan. 

 

Kunnanhallitus nimesi valmisteluryhmään rehtori-sivistystoimenjohtajan, 

sivistyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, 

hallintojohtajan ja kunnanjohtajan. Valmisteluryhmä voi kuulla tarvitta-

essa asiantuntijoita. Valmisteluryhmän tulee tehdä esitys kunnanhallituk-

selle 2.5.2017 mennessä. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnanhallitus nimeää valmisteluryhmään lisäksi kunnanhallituksen puheen-

johtajan. Valmisteluryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätök-

seen 23.2.2017 §21/Vapaa-aikatoimen virkajärjestelyt selostuksessa ole-

villa perusteluilla.  

 

Kunnanhallitus päättää keskustella asiasta ja jatkovalmistelusta. 

 

Kunnanhallitus päättää nimetä valmisteluryhmän valmistelemaan vapaa-

aikatoimen virkojen kokonaisuutta. Valmistelussa on huomioitava ainakin 

seuraavat linjaukset 

- kunnanvaltuuston hyväksymät kuntakonsernin tavoitteet   

- kunnan organisaatiomuutokset uutta kuntalakia ja muita lakeja vastaa-

viksi 

- kunnan toiminnan muutos prosessikeskeisemmäksi 

- muutosjohtamisen ja viestinnän huomioiminen tehtävissä 

- viran sisältöjen tarkasteleminen siten, että tulevat muutokset pyritään 

ennakoimaan. 

 

Kunnanhallitus nimeää valmisteluryhmään rehtori-sivistystoimenjohtajan, 

sivistyslautakunnan puheenjohtajan, hallintojohtajan ja kunnanjohtajan.  

Valmisteluryhmän tulee tehdä esitys kunnanhallitukselle 2.5.2017 mennes-

sä. 
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Selostus 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa ole-

vien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää 

muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa toi-

mivien viranhaltijoiden valinnasta. Tarvittaessa kunnanhallitus ratkaisee 

onko viranhaltija johtavassa asemassa.  

Mikäli valtuuston täytettäväksi kuuluva virka on avoinna tai mikäli sitä 

hoitava viranhaltija on estynyt hoitamasta virkaansa voi kunnanhallitus 

valita tilalle viransijaisen tai avoimen viran hoitajan.  

Avoimen viran hoitajan voi kunnanhallitus kuitenkin palkata enintään kuu-

den kuukauden ajaksi. 

 

Hallintosäännön 31 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtä-

vänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon val-

tuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhal-

litus. 

 

Lautakunnan tehtäväalueella tehtäväkokonaisuudesta eli vastuualueesta 

suoraan ao. toimielimelle vastaavan viranhaltijan on katsottu Enontekiön 

kunnassa toimivan johtavassa tehtävässä, sillä kunnan varhaiskasvatusoh-

jaajan virkavalinta (toistaiseksi otettu) on tehty valtuustossa vuonna 

2011. Varhaiskasvatusohjaaja toimii myös esittelijänä lautakunnassa.  

 

 

Päätöshistoria 

 

Sivistysltk 23.2.2017 § 21 

VAPAA-AIKATOIMEN VIRKAJÄRJESTELYT 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti, että 

virkaa ei laiteta vielä auki, vaan tarkastellaan mitä kaikkia tehtäviä 

virkaan sisällytettäisiin ja mitä säästöjä kansalaisopiston osalta tuli-

si. Esitystä ei kannatettu. 

 

Sivistyslautakunnan päätti asian ehdotuksen mukaisesti. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo jätti asiasta eriävän mielipiteensä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää laittaa vapaa-aikatoimensihteerin viran haet-

tavaksi. Virka täytetään toistaiseksi aikaisintaan 1.6.2017 alkaen tai 

sopimuksen mukaan. Virkatehtäviin kuuluu nuoriso- ja liikuntatoimen hal-

linnon tehtävät ja osittain kansalaisopiston suunnitteluopettajan tehtä-

vät. 

 

Sivistyslautakunta päättää, että vapaa-aikatoimensihteerin virkavapauden  

alkamisesta 20.3.2017 lähtien toistaiseksi nuorisotyöhön liittyvän osan 

virkatehtävistä hoitaa 15 % työajalla Miika Saukkonen. Loppu työaika säi-

lyy etsivän nuorisotoimen työnä. Etsivän nuorisotyön osalta asiasta tie-

dotetaan Lapin avi:lle ja Muonion kunnalle. 
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Vapaa-aikatoimensihteerin virkaan vaaditaan vähintään alan ammattikorkea-

koulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä kunta-alalla. Palkkaus 

KVTES:in ja kansalaisopiston tehtävien osalta OVTES:in mukaan. Valitun on 

ennen viran vastaanottamista esitettävä Laki lasten kanssa työskentelevi-

en rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 mukainen rikosrekisteriote. 

 

Selostus:  

Kirjastonhoitaja-kulttuuritoimenhoitaja Anneli Aro jäi vanhuuseläkkeelle 

1.4.2016 alkaen. Virkaan ei taloudellisista syistä palkattu jatkajaa, 

vaan virkatehtäviä jaettiin kirjaston osalta korvausta vastaan kirjasto-

virkailijoille ja ilman korvausta sivistystoimen toimistosihteerille, 

vapaa-aikatoimensihteerille ja rehtori-sivistystoimenjohtajalle. Kulttuu-

ritehtävistä vastaaminen siirtyi määräaikaiselle hanketyöntekijälle ilman 

erillistä korvausta. 

 

Vapaa-aikatoimensihteeri jää vanhuuseläkkeelle 1.9.2017 alkaen. Hän jää 

virkavapaalle jo 20.3.2017. 

 

Sivistyslautakunnan tulee päättää vapaa-aikatoimen virkatehtävien hoidos-

ta jatkon osalta. 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.1.2017 § 18, että ” sivistyslauta-

kunnan 28.11.2016 § 131 palautetaan lautakunnalle ja perusteluna todetaan 

seuraavaa: kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen tavoit-

teeksi: Kuntalaisen sivistyksen edistäminen mukaan lukien vapaa-

ajantoiminta. Kunnanhallitus päättää todeta, että sivistyslautakunnan 

tulee ottaa huomioon valtuuston päätös”. 

 

Vuoden 2017 pienentyneen raamin vuoksi tulee sivistyslautakunnassa tehdä  

vapaa-aikatoimen osalta uusia virkajärjestelyjä, jotka johtavat taloudel-

liseen tehokkuuteen ja annettuun raamiin pääsemiseen, ja jolla silti voi-

daan turvata valtuuston asettama tavoite.  

 

Kirjaston hallinnon osalta sivistyslautakunta teki erillisen päätöksen 

pykälässä 18. Kulttuuritoimen osalta tehtäviä on siirtynyt väliaikaisesti 

määräaikaiselle hanketyöntekijälle. 

 

Virkatehtävien yhdistämisestä taloudellisista syistä on keskusteltu use-

aan otteeseen eri kokouksissa vuoden 2016 aikana ja yhdistelmävirka on 

ollut esityksenä vuodelle 2017 annetussa sivistystoimen talousarviossa.  

 

Kansalaisopiston suunnittelijaopettajan tehtävien liittämisestä yhdistel-

mävirkaan on keskusteltu vuoden 2016 aikana Revontuli-Opiston rehtorin ja 

apulaisrehtorin kanssa. Järjestelyllä saavutetaan säästöjä myös kansa-

laisopiston palkkamenoissa. 

 

 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Valmisteluryhmään nimetyt 
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Khall 88 § Kauppakirjan hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Ismo ja Mailis 

Lievosen välillä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo palasi kokoukseen klo 14.30.  

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla asiantuntijana kuultavana.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Enontekiön kunnan ja Ismo ja Mailis Lie-

vosen välillä kiinteistön määräalaa koskevan kauppakirjan.   

 

Selostus 

Liitteenä on kauppakirja ja kartta Enontekiön kunnan ja Ismo ja Mailis 

Lievosen välillä kiinteistön määräalan myymisestä.  

 

Luovutuksen kohteena on noin 1369 neliömetrin suuruinen tila Etutelju  

RN:o 55:4  Enontekiön kunnan Hetan kylästä. Kiinteistötunnus 

04740100550004. Myytävä tila käsittää Luomaanjärven asemakaava-alueella 

AO- I korttelissa 109 rakennuspaikan no. 4. Myytävän rakennuspaikan (myö-

hemmin tontti) rakennusoikeus on 205 k-m2. Tontti on merkitty oheiseen 

karttaliitteeseen punaisella rajauksella. 

 

Kauppakirjan muiden ehtojen mukaan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy 

ostajille eli luovutuksensaajille suhteessa ½ molemmille kun Enontekiön 

kunnanhallitus on kaupan hyväksynyt ja kun kauppahinta on kokonaan mak-

settu. 

 

 

Liite  

8 Kauppakirja 

 

Tiedoksi 

Ismo ja Mailis Lievonen (ote) 

Tekninen lautakunta (kopio) 
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Khall 89 § Väliaikaisten varajäsenten valinta keskusvaalilautakuntaan  

Päätös 

Kunnanhallitus valitsi keskusvaalilautakuntaan seuraavat kolme väliai-

kaista varajäsentä: Auvo Saukkonen, Timo Tyrväinen ja Tiia Saatio.  

 

Käsittely 

Birgitta Eira esitti, että kunnan tulee hoitaa vaalitelineet. Esitystä ei 

kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kolme väliaikaista vara-

jäsentä. 

 

Selostus 

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Marjo Baas on pyytänyt, että kunnanhalli-

tus nimeää kolme väliaikaista jäsentä keskusvaalilautakuntaan.  

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Kalevi Keskitalo, pj 

Pirita Palismaa, vpj 

Marja-Leena Vieltojärvi 

Eija Huhtaniska 

Veikko Veijo 

  

Varajäsenet: 

Ulla-Maija Syväjärvi 

Satu Labba 

Markku Laulumaa 

Samuli Näkkälä 

Marjut Muotkajärvi 

 

Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen viisi-

jäsenisenä. 

 

Vaalilain 13 § mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohta-

ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-

rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-

tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

Vaalilain 14 § mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen 

viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, 

saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto 

Keskusvaalilautakunta 
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Khall 90 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 

23.2.2017 § 24/Tiedoksi annettavat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus velvoitti yksimielisesti kunnanjohtajan huolehtimaan sii-

tä, että  

-kunnanhallituksen toimeenpanemaa KIKY-ohjeistusta tulee noudattaa kai-

kissa henkilöstöryhmissä, mikäli ohje ei ole vastoin työ- ja virkaehtoso-

pimusten määräyksiä ja 

-että sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2017 välit-

tömästi ja tarvittaessa tarkentaa käyttösuunnitelmaa vuoden kuluessa heti 

selvitystöiden valmistelun ja selvitysten perusteella tehtävien päätösten 

jälkeen.  

 

Käsittely 

Todettiin, että kunnanhallitus on aikaisemmin §:ssä 83 päättänyt käyttää 

sivistyslautakunnan 23.2.2017 §:ään 24/Tiedoksi annettavat otto-oikeutta 

siltä osin kun se koskee Kiky-ohjeistusta ja sivistyksen talousarviota.  

 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: 

Kunnanhallitus velvoittaa kunnanjohtajan huolehtimaan siitä, että  

-kunnanhallituksen toimeenpanemaa KIKY-ohjeistusta tulee noudattaa kai-

kissa henkilöstöryhmissä, mikäli ohje ei ole vastoin työ- ja virkaehtoso-

pimusten määräyksiä ja 

-että sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2017 välit-

tömästi ja tarvittaessa tarkentaa käyttösuunnitelmaa vuoden kuluessa heti 

selvitystöiden valmistelun ja selvitysten perusteella tehtävien päätösten 

jälkeen.  

 

Päätöshistoria 

 

Sivistysltk 23.2.2017 § 24 TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

- kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.1.2017 § 18 palauttaa 

sivistyslautakunnan ta-päätösesityksen 28.11.2016 § 131 takaisin 

sivistyslautakunnalle ja ”perusteluna todeta seuraavaa: kunnanval-

tuusto on hyväksynyt 7.12.2016 sivistystoimen tavoitteeksi: Kunta-

laisen sivistyksen edistämisen mukaan lukien vapaa-ajantoiminta. 

Kunnanhallitus päättää todeta, että sivistyslautakunnan tulee ottaa 

huomioon valtuuston päätös”. 

 

Sivistyslautakunta ottaa talousarvioesityksensä uudelleen käsitte-

lyyn, kun kunnassa on saatu talousarvio-ohjeissa annetut selvityk-

set valmiiksi, hyväksytyksi ja tiedoksi. 

 

- rehtori-sivistystoimenjohtaja on tehnyt Enontekiön kunnassa annetun 

ohjeistuksen perusteella Kilpailukykysopimuksen mukaisen päätöksen 

koulutoimen ja varhaiskasvatuksen Kiky-ohjeiden soveltamisesta 
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(liite 1). Kirjasto, toimistohenkilöstö ja vapaa-aikatoimi noudat-

tavat kunnanjohtajan ja hallintojohtajan antamaa ohjeistusta. 

 

- Enontekiön varhaiskasvatusyksiköt siirtyvät 4 viikon työvuorojak-

soon 13.3.2017 lähtien vuorohoidon järjestämisen järkeistämiseksi.  

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajat ovat pääsääntöisesti nel-

jän viikon työvuorojaksoissa, joten hoitoaikojen eri tahtiin kulke-

neesta ilmoitusajasta on koitunut paljon työvuoromuutoksia, eikä 

henkilöstöä ole voitu ennakoinnin puutteen vuoksi aina siirtää näi-

hin vuorohoidon mukaisiin työvuoroihin. Näissä on aiemmin käytetty 

paljon sijaisia.  

Vuorohoitoa tarvitsevat perheet pääsevät nyt ilmoittamaan hoidon-

tarpeistaan niin, että ne voidaan koko neljän viikon jaksolle ottaa 

yksiköiden työlistoja suunnitellessa huomioon, eikä niistä aiheudu 

jatkuvia työvuoromuutoksia.  

Näin ollen yksiköiden työvuorosuunnittelusta vastaavat henkilöt 

pystyvät mitoittamaan yksiköiden henkilöstön entistä tehokkaammin 

ja saavutetaan taloudellisia säästöjä.  

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

Kunnanjohtaja 

Sivistystoimenjohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 6.3.2017  74-90 

   

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: 74,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90. 

 

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 75,76,82,88,89. 

  

 

 

 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: 75,76,82,88,89. 

 

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. 
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