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Kokousaika Maanantai 23.9.2019 klo 14.00 - 

 
 

Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone  
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  185 § -  201§  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat    
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   30.9.2019 klo 15.00 
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Asialista 

185 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
186 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
187 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
188 § Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 16 rakennuspaikka 11 sekä kortteli 25 
189 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan virastotalon osakkeiden ostaminen 
190 § Henkilöstöasioiden ajankohtaiskatsaus 
191 § Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toimen täyttäminen 
192 § Hankekehittäjän määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 
193 § Otto-oikeuden käyttäminen 
194 § Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022/ evästyskeskustelu 
195 § Koetalon remontoiminen 
196 § LapIT Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen  
197 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 
198 § Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen johdosta 
199 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
200 § Kunnan sitoutuminen Aurora-verkostohankkeen 2019-2020 rahoitukseen 
201 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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185 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 
15 alkaen kunnan kotisivulla. 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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186 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 
Päätös 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   
 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja 
kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista 
kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 
30.-31.8 Väärtipäivät 
3.9 Storfjordin ja Enontekiön kuntien yhteystyöneuvottelu, Skibotn 
4.9 Yhteistoimintaryhmän kokous 
4.9 Asuntomarkkinointitilaisuus, Muonio 
4.9 Konsernin johtoryhmän kokous 
9.9 Rajaseutuyhteistyöhanke, Valtiovarainministeriö 
10.9 Lapin kansanedustajien tapaaminen, edunvalvonta 
11.-12.9 Kuntamarkkinat, Helsinki 
12.9 LapIT tapaaminen 
16.9 BioArt-tapaaminen, Kilpisjärvi 
17.9 Kuntakonsernin kehittämispaja 
17.9 Kehitys Oy:n hallituksen kokous 
 
Tulossa 
24.-25.9 Kunta- ja aluekehittämispäivät, Tornio 
7.10 Kunnanhallitus ja valtuusto 
28.10. Markkinointityöryhmä ja yleiskokous 
 
Valmistelussa 
- Kiinteistöjen siirtoesitys/Enontekiön kehitys Oy:n esitys 
- Konserniohje 
 
Muut  
- Kehitysjohtajan sijaisuusjärjestelyt 13.12.2019 saakka 
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187 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
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188 § Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 16 rakennuspaikka 11 sekä kortteli 25 
 

Päätös  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja):  
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt kaavamuutokset korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 ra-
kennuspaikan 11 (omakotitalotontti) osalta. 
 
Kunnanhallitus päättää, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä. 
 
Selostus 
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 19 §:n mukaan maankäytön suunnittelusta ja kaa-
voituksesta sekä asemakaavan vähäisestä muuttamisesta. 
 
Enontekiön kunnanhallitus on 2.5.2018 (91§, 92§ sekä 93§)  päättänyt asemakaavan vähäis-
ten muutosten käynnistämisestä Kilpisjärven 3. kunnanosan asemakaavan alueella. 
 
Asemakaavan muutokset koskevat: 
- kortteli 25, kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP (asuinpientalojen 
alue) 
- kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jaetaan kiinteis-
tökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). 
- kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten korttelialue) muute-
taan KL (liikerakennusten korttelialue) 
 
Asemakaavan muutokset ovat tulleet vireille 22.5.2018  
 
Asemakaavan muutoksien luonnokset ovat pidetty MRA 30§:n ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma MRL 63§:n mukaisesti osallisten mielipiteen kuulemista varten nähtävillä 9.5-
23.5.2019, Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: www.enontekio.fi sekä ilmoitus on 
julkaistu Enontekiön sanomissa. (Liite 1.) 

 
Yhtään mielipidettä luonnoksista ei ole esitetty. 
 
Asemakaavan muutosehdotukset on asetettu MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 27.6-28.7.2019 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnan virastolle (liite 2.)  
Kaavamuutokset ovat olleet nähtävillä Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: 
www.enontekio.fi sekä ilmoitus on julkaistu Enontekiön sanomissa. 
 
Muutosehdotuksista on lähetetty Lapin ELY-keskukselle lausuntopyyntö 28.6.2019, minkä 
johdosta on saatu lausunto 25.7.2019 (liite 3.) 
Muistutuksia on määräaikaan mennessä jätetty kaksi, koskien muutoksia: 
- 25.7.2019, kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jae-
taan kiinteistökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). (liite 4.) 
- 25.7.2019, kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten kortteli-
alue) muutetaan KL (liikerakennusten korttelialue) (Liite 5.) 

  

http://www.enontekio.fi/
http://www.enontekio.fi/
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Kaavanlaatija on antanut vastineen 14.8.2019 esitettyyn lausuntoon sekä kumpaankin muis-
tutukseen (liite 6.) 

 
Lausunnossa sekä toisessa muistutuksessa otetaan kantaa korttelin 16 rakennuspaikan 1. 
kaavamuutokseen. Toinen muistutus koskee pelkästään kortteli 16 rakennuspaikan 11. muu-
tosta.  
 
Laaditun vastineen yhteenvedon mukaisesti kaavamuutoksista voidaan esittää hyväksyttä-
väksi: 
- kortteli 25, kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP (asuinpientalojen 
alue) 
- kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jaetaan kiinteis-
tökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). 
 
Kaavamuutos joka koskee: kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten raken-
nusten korttelialue) muutetaan KL (liikerakennusten korttelialue), esitetään jätettäväksi vielä 
hyväksymättä.  
Ko. kaavamuutos esitellään Kilpisjärvellä järjestettävässä esittelytilaisuudessa 28.8.2019 klo 
17.00 alkaen. Mikäli tällöin todetaan tarpeelliseksi, asemakaavan muutos asetetaan uudel-
leen julkisesti nähtäville. 
 
Liitteet 
1 Vireilletulokuulutus 
2 Nähtävilletulokuulutus 
3 Lapin ELY-keskuksen lausunto 
4 Muistutus kortteli 16, rakennuspaikka 11. 
5 Jatkoaikapyyntö muistutuksille 
6 Vastine Kilpisjärven asemakaavan muutoksista tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoon 
7 Kilpisjärven asemakaavamuutoksen asemakaavakartta ja kaavaseloste 
 
Valmistelijat  
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Merkittävät vaikutukset 
 
Tiedoksi:  
Lapin ELY-keskus 
Muistutuksen jättäneet   



  Esityslista    Sivu  11. 
  KUNNANHALLITUS  23.9.2019    8  

 

 
 
189 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan virastotalon osakkeiden ostaminen 
 

Päätös  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää ostaa osakkeet tarjouksen mukaisesti.  
 
Selostus 
Tuomo Laakso/Koru Laakso on tarjonnut kunnalle ostettavaksi Kiinteistö Oy Enontekiön vi-
rastotalon osakkeita 1638-1759, yhteensä 122. Tarjous on voimassa 31.10.2019 asti. 
Liitteenä on kirje.  
 
Kyseiset osakkeet käsittävät entiset Koru Laakson liiketilat sekä vanhan postin lajittelukes-
kuksen tilat, joka on vuokrattu edelleen. 
 
Hallintosäännön 19 § kohdan 5 mukaan kunnanhallitus vastaa osakkeiden ostamisesta ja 
myymisestä (yli 10 000 euroa) . 
 
Liite 
8 Tarjous osakkeista 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset. 

  
Tiedoksi 
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190 § Henkilöstöasioiden ajankohtaiskatsaus 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi katsauksen. 
 
Selostus 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kun-
nan henkilöstöpolitiikasta.  
 
Henkilöstöjohtaja selvittää kunnan henkilöstöasioita.  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
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191 § Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) toimen täyttäminen  
 

Päätös 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää ottaa Salla Keskitalon keskuskeittiölle ruokapalvelutyöntekijän (vaati-
vat ammattitehtävät) toimeen määräajalle 1.10 – 31.12.2019 ja sen jälkeen toistaiseksi voi-
massa olevana 1.1.2020 alkaen. 
 
Selostus 
Keskuskeittiöllä on ollut julkisessa haussa ruokapalvelutyöntekijän toimi (vaativat ammatti-
tehtävät) ajalla 21.8 – 5.9.2019 klo. 12.00. Hakukuulutus on ollut nähtävillä kunnan kotisivul-
la, Enontekiön sanomissa sekä te - keskuksen avoimissa työpaikoissa. Toimi vapautuu toistai-
seksi voimassa olevana 1.1.2020 eläköitymisen vuoksi. Vaativat ammattitehtävät (KVTES:n 
mukaan) on ruokapalvelun ammattitason erityisosaamisen vaativa työ, joka edellyttää itse-
näistä vastuuta ruoan valmistamisesta tai yksikön ruokapalvelusta. Kelpoisuusehtona on vä-
hintään catering-alan tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Tehtävässä edellytetään vä-
hintään yhden vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä. Hakijan eduksi luetaan kokemus 
eri ikäryhmien eri ikäryhmien ravitsemuksesta ja erikoisruokavalioista. Tehtävän hoitaminen 
edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Koeaika on 6 kuukautta. 
Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  
 
Määräaikaan mennessä on tullut kolme hakemusta, joista yksi täyttää kelpoisuusehdot. Ha-
kuajan jälkeen kirjaamon sähköpostiin on tullut yksi hakemus myöhästyneenä 8.9.2019.  
 
Hakijoista Salla Keskitalo täyttää kelpoisuusehdot. Hän työskentelee tällä hetkellä päiväkoti 
Riekossa ruokapalvelutyöntekijä/laitoshuoltajan tehtävässä.   
 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.   
 

Liite 

9 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi  
Hakijat 
Keskuskeittiö/ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 
Palkkatoimisto 
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192 § Hankekehittäjän määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 
 

Päätös  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankekehittäjän 3 vuoden määräaikaisen työsopimussuh-

teisen tehtävän täyttämisen.  Perusteluna määräaikaisuudelle on kunnassa vireillä olevat 
muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstötarpeen uudelleenarviointia.  
 
Kunnanhallitus antaa viranhaltijoille tehtävän haettavaksi laittamisen. 
  
Selostus 
Kunnanhallitus on 25.4.2019 käsitellyt henkilöstölinjauksia vuodelle 2019, jolloin se päätti li-
sätä hanketoimintaan henkilöstöresurssia. Hanketyötä osaltaan tehnyt kunnan työntekijä 
eläköityy marraskuussa. 
 
Hankekehittäjän keskeiset tehtävät ovat seuraavat:  
- Kunnan hanketoiminnan kokonaiskehittäminen 
- Kunnan hanketoiminnan koordinointi 
- Hankkeiden valmistelu, hakeminen ja maksatustehtävät  
- Kansainvälisten asioiden hoitaminen 
- Työllisyyden koordinoinnin tehtävät. 
 
Tehtävä painottuu hanketoimintaan. 
 
Hakuilmoitus on liitteenä.  
 
Liite  
10 Hakuilmoitus  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 
 
Tiedoksi 
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193 § Otto-oikeuden käyttäminen 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan selvityksen tehtävänkuvista. Kunnanhalli-
tus päättää pysyttää kunnanjohtajan päätökset huomioiden tehtäväkuvat ja kunnallisen ylei-
sen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES). 
 
Selostus 
Kunnanhallitus päätti 1.7.2019 pykälässä 164 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten 
pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, että ”Kunnanhallitus esittää yksimielises-
ti, että päätös jätetään pöydälle.” 
 
Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 pykälässä 175 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten 
pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, että ”Edelleen kunnanhallitus käytti otto-
oikeutta hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallinnollisen rehtorin palkkauksen osalta ja 
haluaa tarkemman selvityksen tehtävänkuvista.” 
 
Kunnanjohtajan päätökset palkkauksen tarkistamisesta on tehty 13.6.2019 (hallintojohtaja), 
14.6.2019 (henkilöstöjohtaja) ja 19.6.2019 (hallinnollinen rehtori). Kyseiset tehtävät ovat 
työnantajan edustajia. Tehtävissä on kokonaispalkka, johon ei kuulu mitään lisiä. Tehtävät 
kuuluvat vaativuustason 4 tehtäviin. Päätöksissä käytössä olleet tehtävien vaativuusluokat 
ovat 
Vaativuustaso 1: Tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason 1 tehtävät ovat ammattitehtävät. 
Vaativuustaso 2: Tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason 2 tehtävät ovat pienen toimialan 
vastuutehtäviä ja asiantuntijatehtävät. 
Vaativuustaso 3: Tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason 3 tehtävät ovat suurehkon toimi-
alan vastuutehtäviä ja erityisasiantuntijatehtävät, tytäryhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät. 
Vaativuustaso 4: Kokonaispalkka. Vaativuustason 4 tehtävät ovat työnantajan edustajat ja 
johtotehtävät. 
 

Kvtes:n II luvun 17 §:n mukaan työnantajan edustajaksi katsotaan viranhalti-
ja/työntekijä, joka vastaa kunnan tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämi-
sestä. Esimerkiksi kunnan ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edustajaksi.  
Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä, 
joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä samoin sellainen, jonka 
tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai 
suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vastaa-
vassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.  
Em. kohdan soveltamisohjeen mukaan kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä 
mainittujen viranhaltijoiden/työntekijöiden palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä 
tarkistuksen voimaantuloajankohdasta. Palkan määräytymisperusteena voi olla esim. 
kokonaispalkka. 
 
Päätökset on perusteltu juridisilla tekijöillä kuten lailla naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta sekä yhdenvertaisuuslailla. Päätökset perustuvat  myös KVTES:iin (Kunnallinen ylei-
nen virka- ja työehtosopimus) ja tehtävän vaativuudessa tapahtuneisiin olennaisiin muutok-
siin sekä Enontekiön kunnan hallintosääntöön. Lisäksi hallinnollisen rehtorin palkka-asiaan on 
vaikuttanut Enontekiön kunnan palkkauskäytännöt opetuksen toimialalla. 
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Työnantaja- ja työntekijäosapuoli ovat sidottuja tekemäänsä työehtosopimukseen. Työnanta-
jan tulee kohdella työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä edistää palkkatasa-
arvoa ja korjata perusteettomia palkkaeroja. KVTES:n 10 §:n mukaan ”Jos viranhalti-
jan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toi-
seen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtävä-
kohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. KVTES:n 8 §:n mukaan 
”Työnantajan on tehtäväkohtaisesta palkasta päättäessään käytettävä harkintavaltaansa si-
ten, että tehtävien vaativuus otetaan mahdollisimman objektiivisesti huomioon.” 

 
Kuntalain (410/2015) 92 § asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi tode-
taan seuraavaa: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsi-
teltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viran-
omaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viran-
omainen on tehnyt päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee 
vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kun-
nan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan ja-
oston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty 
kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväk-
si. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohta-
ja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, 
joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa 
ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta 
on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 
§:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä kos-
kevia asioita; 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asian-
omaiset kunnat niin sopivat. 
 
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siir-
tyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut ei-
vät millään tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama 
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 toimivalta kuin alemmalla viranomaisella ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätök-
sen. Käsiteltäväksi otettavassa asiassa voidaan  
- tehdä uusi päätös 
- aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka  
- asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia. 
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194 § Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022/ evästyskeskustelu 
 

Päätös  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 valmiste-
lusta.  
 
Selostus 
Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne selvitetään kokoukses-
sa.  Kuntakonsernin kehittämispaja käsittelee asiaa 17.9.2019. 
 
Kunnanjohtaja selvittää talousarvion keskeisen sisällön.  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 

  
Tiedoksi 
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195 § Koetalon remontoiminen 
 
 Päätös  

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää antaa elinvoimalautakunnan tehtäväksi remontoida koetalon vapaa-
na oleva asunto asumiskäyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla.  
 
Selostus 

Tekninen lautakunta on 22.9.2015 esittänyt kunnanhallitukselle, että Kilpisjärven 
koetalo myydään.  Kohteessa vuokra-asunto ja toisella puolella on toiminut Kilpisjär-
ven päivähoito, joka on siirtynyt monitoimitaloon. Toinen huoneisto on tyhjillään täl-
lä hetkellä ja on remontin tarpeessa.  

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 
 
Tiedoksi 
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196 § LapIT Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä LapIT Oy:n osakassopimuksen.  

Selostus 
LapIT Oy:n osakaskokous on 15.5.2019 esittänyt LapIT Oy:n osakassopimuksen päivittämistä 
liitteenä olevaksi. Uusi osakassopimus astuu voimaan, kun kaikki LapIT Oy:n osakkaat ovat 
osakassopimuksen allekirjoittaneet.  
 
Osakassopimus on nähtävillä kokouksessa. (Salainen / JulK 24 § 17 kohta). 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 

  
Tiedoksi 
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197 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sarastia Oy:n osakassopimuksen.  

Selostus 
Enontekiön kunta omistaa Kunnan Taitoa Oy:n osakkeita. Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy 
ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy.  Enonteki-
ön kunta on näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja. 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa 
mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen 
mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Konserniin 
kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä 
Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m€ vuonna 2019 ja hen-
kilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.  

Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdol-
lisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytän-
töönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. 
Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö su-
lautumisen jälkeen.  

Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa 
olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se si-
sältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen taus-
tan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimi-
tusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).  

Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituk-
sena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukai-
sesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu sille ajattelu-
mallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. 
Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön 
tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmis-
tella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset 
tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimieli-
messä. 

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hy-
vissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella koko-
ukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruu-
desta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yh-
tiön strategisessa päätöksenteossa 
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Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että 
omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omis-
tajat perustavat nimitysvaliokunnan.  

Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen yh-
tiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa 
nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asia-
kasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin 
päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.  

Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi sulau-
tumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, 
jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkau-
den aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat ta-
voitteet. 

Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuo-
den 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytän-
töönpanopäivästä lukien.   

Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä, uusien 
omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.  

Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin 
siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeen-
omistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.  
 
Osakassopimus on nähtävillä kokouksessa. (Salainen / JulK 24 § 17 kohta). 

Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 

  
Tiedoksi 
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198 § Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen johdosta  
 

Päätös  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.  

 
Selostus 
Pekka Tjäderhane on toimittanut valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien  
kunnanhallituksen on päätöstä 25.3.2019 § 66 hallinnollisen rehtorin viran täyttämisestä.  
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon liitteenä olevan valituksen joh-
dosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteluina olevat seuraavat 
asiakirjat: 
- viranhakuilmoitus 
- yhteenveto hakijoista 
- hakemusasiakirjat valittajalta ja virkaan valitulta 
- hakijoille mahdollisesti tehdystä soveltuvuus- tai psykologisesta testistä laadittu yhteen-

veto 
- päätös valinnasta (esim. viranhaltijan tai lautakunnan päätös) 
- valittajan oikaisuvaatimus 
- lisäksi asian käsittelyyn liittyvät muut asiakirjat 

 
Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asia-
kirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-
oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. 

 
Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään 25.9.2019. 

 
Liitteet 
11 Valitus  
12 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Hallinto-oikeus 
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199 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 30.8.2019 laillisiksi ja panna ne 

täytäntöön.  

Selostus 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  
 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on 
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytän-
töönpanosta.  
 
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 30.8.2019 ja käsitellyt seuraavat asiat: 
 
34 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
35 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
36 § Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen 
37 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä. 
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200 § Kunnan sitoutuminen Aurora-verkostohankkeen 2019-2020 rahoitukseen 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu Aurora-verkostohankkeen rahoi-
tukseen  edellyttäen, että hankkeelle myönnetään rahoitus. Kunnan rahoitusosuus on 15 000 
euroa (+ALV 24%)/vuosi ja hanke rahoitetaan kehittämisen ja elinvoiman budjetista ja  vuo-
delle 2020 rahoitusosuus varataan talousarvioon.  
 
Selostus 
Kuntien Aurora Snowbox Oy on neuvotellut Business Finlandin kanssa kesäkuussa 2019 ra-
hoituksesta Aurora-verkostohankkeelle, jossa Tunturi-Lappiin rakennetaan älyliikenteen ja 
automaattisen ajamisen testausekosysteemi. Tähän mennessä hanketta on valmisteltu 6 kk 
Business Finlandin rahoittamalla valmisteluhankkeella, johon on saatu myös Muonion ja 
Enontekiön kuntien rahoitusosuutta 2 000 € (+ALV 24%) / kunta muiden yksityisten ja julkis-
ten rahoittajien lisäksi. Valmisteluhanke loppuu elokuun 31. päivä.  
 
Kesäkuun tapaamisessa Business Finlandin kanssa sovittiin, että Aurora Snowbox Oy pyytää 
vielä uudelleen sekä Enontekiön että Muonion kunnilta uutta päätöstä kehittämishankkee-
seen osallistumisesta siten, että päätökseen kirjataan, että kunnat ostavat palveluita Aurora 
Snowbox Oy:ltä / Aurora-verkostohankkeelta sovitun kuntarahan määrällä. Tämä pyyntö pe-
rustuu siihen, että EU:n ryhmäpoikkeusasetus edellyttää sopimusta palveluiden ostamisesta 
julkisilta tahoilta, jotka maksavat enemmän kuin pienin hankkeen osallistumismaksu yrityk-
siltä (5000 € +ALV 24%).  
 
Aurora verkostohankkeessa Enontekiö ja Muonio ostavat Aurora Snowbox Oy:ltä  

- aluemarkkinointia 
- kunnan elinvoiman liiketoimintapotentiaalin kasvattamista 
- olemassa olevan infrastruktuurin kehittämistä 
- uuden ja entisen liiketoiminnan tukemista  
- yritysinfran monipuolistamista 
- osaamisen tuontia kuntien alueelle 
- digitaalisuuden esiintuomista 
- alueen tunnetuksi tekemistä ja myönteisen kuntakuvan rakentamista.  

 
Edellä mainitut palvelut ovat hankkeen toimenpiteitä. Tarvittaessa voidaan sopia myös muis-
ta toimenpiteistä, jotka tukevat kuntien tavoitteita testausekosysteemin kumppaneina.  
 
Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa lappilainen talviolosuhde ja snowhow kylmäteknologi-
an osaamisella ja autotestaukseen liittyvällä kehitystyöllä yhdessä suomalaisten yritysten ja 
julkisen sektorin toimijoiden kanssa.  
 
Aurora hankkeen rahoituskehys vuosille 2019-2020 (yht. 24 kk) muodostuu 50 % yksityistä ja 
50 % Business Finlandin julkista rahoitustukea. Yksityiseen rahoitukseen voi sisältyä myös 
muuta julkista ja kuntarahaa. Aurora-hankkeen tavoitteellinen vuosibudjetti on 250 - 
300 000 €, joka koostuu henkilöstö-, markkinointi-, viestintä-, koordinaatio- ja matkakuluista  
sekä ostopalveluista. Hankkeen henkilöstövahvuus on 1 - 2 htv riippuen rahoituskehyksen 
lopullisesta suuruudesta.  
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Reija Viinanen esittää Aurora-verkoston puolesta, että Enontekiön ja Muonion kuntaa teke-
vät ehdolliset palveluostopäätökset. Hanke käynnistyy, mikäli se saa Business Finlandin ra-
hoituksen vuoden 2019 aikana. Mikäli hanke ei saa Business Finlandin hankerahoitusta, eh-
dollinen palveluostopäätös ei astu voimaan.  
 
Muonion kunnan osuus 12 kk:n hankkeesta on 20 000 €/vuosi, yhteensä 40 000 € (+ALV 
24%).  
Enontekiön kunnan osuus 12 kk:n hankkeesta on 15 000 €/vuosi, yhteensä 30 000 € (+ALV 
24%). 

 
Näistä osuuksista on kuntien suostumuksella käytetty valmisteluhankkeen kuluihin molem-
pien kuntien osalta 2 000 € (+ALV 24%). 
 
Aurora Snowbox Oy ja Aurora-verkostohanke tuottavat edellä mainitut palvelut Business Fin-
landin rahoittamassa älyliikenteen testialueen kehittämishankkeessa. Palvelut tuotetaan 
osana hankkeen toimintaa, jossa Aurora-aluetta ja Älytietä markkinoidaan ulkomaisille ja ko-
timaisille testaajille ja tuotekehittäjille. Markkinointi tapahtuu mm. kansainvälisissä älyliiken-
teen konferensseissa ja tapahtumissa sekä esimerkiksi kansainvälisissä työryhmissä, joihin 
Aurora Snowbox Oy:n edustaja osallistuu. Markkinointia tehdään myös kahdenvälisissä neu-
votteluissa, eri hankkeiden ohjausryhmissä ja puhujatilaisuuksissa.  
 
Aurora Snowbox Oy kuuluu asiantuntijana mm. kansainvälisen standardisaatio-organisaation 
(ISO) alaiseen työryhmään ISO/TC22/SC33/WG9, jossa laaditaan seuraavien 36-48 kk aikana 
5 kpl kansainvälisiä ISO-standardeja automaattisten ajoneuvojen testausolosuhteille. Tähän 
liittyen Aurora Snowbox Oy mm. järjestää marraskuun lopulla 2019 Muonion Oloksella seu-
raavan työryhmän kokouksen, johon kuuluu noin 50 kansainvälistä asiantuntijaa, jotka laati-
vat edellä mainittujen standardien määrittelyt ja teknisen sisällön. Asiantuntijat ovat pääosin 
ajoneuvoteollisuuden ja komponenttivalmistajien edustajia ympäri maailman. Työryhmän 
kokouksen yhteydessä Aurora Snowbox Oy esittelee Tunturi-Lappia ja Muonion ja Enonteki-
ön testausolosuhteita sekä suomalaista osaamista kolmipäiväisen kokouksen aikana. 
 
Vuoden 2021 tammikuulle on suunnitteilla Aurora Summit, joka jatkaisi vuonna 2018 synty-
nyttä Aurora Summit kansainvälistä älyliikennetapahtumaa. Tapahtuman toteutuessa se tul-
lenee keräämään jälleen noin 250 alan toimijaa Olokselle ja kymmeniä alan huippupuhujia. 
Tapahtuman yhteydessä toteutetaan demoja lumiolosuhteissa, joissa erityisesti suomalainen 
osaaminen on esillä. Tapahtuma on ainutlaatuinen alueen ja teknologian testausmahdolli-
suuksien markkinoinnin kannalta.  
 
Aurora Snowbox Oy edustaa koko Auroran toimijaverkostoa ja sen myötä on mukana useissa 
hankkeissa, joissa toimintoja ja testausta (mm. 5G) suunnitellaan sijoitettavan Muonion ja 
Enontekiön kuntien alueelle. Näistä mainittakoon mm. Arctic 5GNT hanke ja rahoitusta ha-
keva ArcSeR-hanke, joissa sekä rajat ylittävät ratkaisut sekä robotiikka ja autonominen lii-
kenne ovat keskiössä. Sen lisäksi Aurora-hanke pyrkii saamaan sekä VTT:n ja Suomen ja kan-
sainvälisten yliopistojen tutkimusta ja tuotekehitystä entistä enemmän hyödyntämään Auro-
ran olemassa olevia fasiliteetteja sekä luomaan uusia kokeiluja ja pilotteja myös infrapuolel-
le. Aurora-hanke hyödyntää kaikessa toiminnassaan ja markkinoinnissaan Enontekiön ja 
Muonion erityisiä vahvuuksia ja piirteitä, jotka tukevat kuntien omia tavoitteita mutta myös 
Aurora-hankkeen elinvoimaa.  
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Liitteet 
13 Aurora verkostohankesuunnitelma (nähtävillä kokouksessa) 
14 Ostopalvelusopimus 

   

Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteisiä 
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201 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
   Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 30.8.-22.9.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
-  
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
- 27.8.2019 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
- 5.9.2019 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
-  
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 
 


