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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

153 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

154 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

155 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

156 § Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen 

157 § Kuntakonsernin ohjaaminen 

158 § Enontekijä 2018 

159 § Tunturin Laella – Minun Enontekiö -levyn julkistus 

160 § Enontekiön kunnan liittyminen Savuton kunta -ohjelmaan 

161 § Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä Kilpisjärven monitoimitalon 

liikuntasalin käyttöä koskevat periaatteet, ohjeet ja maksut 

162 § Enontekiön kunnan ohjeistus sosiaalisen median käyttöön työtehtä-

vissä ja vapaa-ajalla 

163 § Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen soveltuvien 

senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttaminen 

164 § Talousarvio ja –suunnitelma 2019-2021   

165 § Investointisuunnitelma vuosille 2019-2021 

166 § Verohuojennushakemus  (Ei julkinen / salassa pidettävä  

167 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

168 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 153 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultiman 

esityksestä Jaakko Alamattila ja Elina Rousu-Karlsenin esityksestä Leena 

Palojärvi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen 

työjärjestykseksi siten, että pykälän 156 osalta pykälää on tarkennettu, 

mikä jaettiin kokouksessa. 

 

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 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 ko-

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää 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, 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 154 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän jälkeen klo 15.00-15.15, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu samalla kokoon-

panolla. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Tapahtuneet  

-Muonion kunnanjohtajan tapaaminen, 18.8. 

-Tehtäväkuvat tarkennettu hallintojohtaja, henkilöstökoordinaattori  

-Vapaa-aikasihteerin irtisanoutuminen 1.9.2018 alkaen  

 

Tulevat  

21.8. Vs. kirkkoherra, Hetta  

22.8. Poske, Kilpisjärvi 

3.9. Vesi- ja energiatapaaminen, Hetta 

4.9. Kutsunnat, Hetta: Kunnanhallitus nimesi kutsuntatilaisuuteen kunnan 

tervehdyksen esittäjäksi hallintojohtajan sekä kutsuntalautakuntaan kun-

nan edustajaksi perusturvajohtajan ja varalle kehittäjä-

sosiaalityöntekijän.  

7.9. Finavia, Hetta  

7.9. Ministeri Mykkänen, Hetta tai Rovaniemi 

18.-19.9. Tornionlaakson neuvosto, Tornio 

20.9. Yritystalon avajaiset: OP, Enontekiön Sanomat ja Yle, Hetta 

20.9. LSHP:n neuvottelukunta, Hetta 

-Enontekiön kunnan näkemys vapaaehtoisen sote-kuntayhtmän perustamisen 

mahdollisuuksista ja tarpeellisuudesta Lapin sairaanhoitopiirin alueelle. 

Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti, mutta asia vaatii selvitystä. 

 

Valmistelussa 

-Ympäristövalvonnan viran selvitys, yhteistyömahdollisuudet kartoitetaan 

-Kokouskoulutus to 6.9., pe 7.9. tai ma 10.9.? Kunnanhallitus totesi, 

että pidetään lokakuussa.  

-Virasto-organisaation toimivuuden arviointi ja esitys toimenpiteiksi, 

jory 23.-24.8. 

-Kilpisjärven kylätilaisuus 30.10.. Paikalla on ainakin kunnanjohtaja ja 

tekninen johtaja. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtuneet 

- Helsingin yliopiston ja Enontekiön yhteistyöryhmän toimikauden jat-

kaminen 31.12.2020 asti 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

- Ministeri Mika Lintilän tapaaminen 28.7 Rovaniemellä, paikalla; mi-

nisteri, Enontekiön kunnanvaltuuston pj, kunnanjohtaja ja Hanne 

Junnilainen 

- AVI teki Tilaajavastuulain mukaisen tarkastuksen 14.8 

- Kuntakonsernin kehittämispaja 15.8 

- Kelan asiointipiste avattiin kunnanvirastotalolla torstaina 16.8. 

- Kannanotto Enontekiön reittiliikenteeseen, johon ovat sitoutuneet 

Lapin liitto, Lapin kauppakamari ja Lapin kauppakamari sekä Enonte-

kiön kunta 

- Kuntacontroller ohjelma/Koulutus, johon osallistuu pääkirjanpitä-

jä/Controller    

 

Tulevat 

21.8. Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokous 

23.-24.8 Johtoryhmän TA2019 suunnittelupäivät, Kilpisjärvi 

20.8.-2.9. Väärtipäivät 

12.-13.9 Kuntamarkkinat, Helsinki 

17.9 Uusi rakennustarkastaja Arto Kantola aloittaa 

 

Valmistelussa 

- Ympäristövalvonnan virkaa selvitetään yhdessä Muonion kanssa 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 155 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Ei ollut.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 156 § Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää haastatella Sarita Helttusen, Reetta Kumpulaisen 

ja Ronja Ojalan 29.8.2018 klo 13 ja asia käsitellään kunnanhallituksen 

kokouksessa 1.9.2018.   

Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen nimeämä edustaja, kunnanjoh-

taja, hallintojohtaja ja henkilöstökoordinaattori. Kunnanhallitukset jä-

senet voivat osallistua haastatteluun. 

 

Selostus 

Varhaiskasvatusohjaajan virka on ollut haettavana 23.7.-10.8.2018 välisen   

ajan. Hakijoita on neljä, joista kolme täyttää kelpoisuusehdot.   

Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakemukset ja ansioluettelot ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

Alla viran hakukuulutus:  

 

”HAKUKUULUTUS 

JULISTETAAN HAETTAVAKSI ENONTEKIÖN KUNNASSA 

VARHAISKASVATUSOHJAAJAN VIRKA 17.9.2018 LUKIEN (VIRKA ON TOISTAISEKSI 

VOIMASSA OLEVA)  

  

Varhaiskasvatusohjaaja toimii kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavana vi-

ranhaltijana.  

 

Varhaiskasvatusohjaaja vastaa mm. kunnan varhaiskasvatuksen ohjauksesta, 

kehittämisestä sekä taloudesta ja hallinnosta. Varhaiskasvatusohjaaja 

toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja vaikuttajana eri verkostoissa 

sekä moniammatillisissa yhteistyöryhmissä.  

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu 

vastaava koulutus. 

  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii käytännön kokemusta (vähin-

tään 3 vuotta) esimiestyöstä ja/tai varhaiskasvatuksen kenttätyöstä sekä 

hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Tehtävässä vaaditaan hyvää 

organisointitaitoa sekä itsenäistä harkintakykyä. Varhaiskasvatuksen ja 

henkilöstölainsäädännön tunteminen katsotaan eduksi. 

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamis-

ta esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteri-ote. Viran täytössä 

sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

 

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteeseen 

Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.  

 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, ja-

ri.rantapelkonen@enontekio.fi 

 

ENONTEKIÖN KUNTA ” 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Liite 

1 Yhteenveto hakijoista (yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta 

valintapäätöksen jälkeen) 

 

Tiedoksi 

Haastatteluun kutsutut 

Haastatteluryhmä  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 157 § Kuntakonsernin ohjaaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavia ohjaus- ja toi-

menpide-ehdotuksia toimeenpantavaksi kuntakonsernin tytäryhteisöissä ja 

Enontekiön kunnassa sekä mahdollisuuksien mukaan osakkuusyhtiöissä: 

- Yhtiöitä pyydetään esittelemään kunnalta saamiensa lainojen ta-

kaisinmaksusuunnitelma/lainaehdot kunnanhallitukselle vuoden 2018 

loppuun mennessä. 

- Digitaalisuutta ja hiilineutraalisuutta edistävät toimenpiteet koo-

taan tiekartaksi ja yhtiöiden tulee tehdä esitykset toimenpiteistä 

kunnanhallitukselle vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Yhtiöitä pyydetään tiivistämään kiinteistökannan hallintaa yhden 

johdon alle  

- Kuntakonsernin kiinteistöjen hallintaa varten tulee perustaa yksi 

yhteinen teknisen isännöitsijän toimi esimerkiksi Kiinteistö Oy 

Enontekiön kunnan asunnot Oy:n. Samassa yhteydessä olisi tarkoituk-

senmukaista siirtää kunnan ja Virastotalon vakinaiset kiinteistö-

hoitajat yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

- Kaukolämpötoiminta siirtäminen Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallin-

taan selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Tytäryhtiöissä noudatetaan henkilöstöä koskevissa asioissa kunnan 

hallintosäännön ja henkilöstöohjeen linjauksia. 

 

Lisäksi ohjaus- ja toimenpide-ehdotukset tulee ottaa huomioon talousarvi-

ossa 2019 ja toimintasuunnitelmassa 2019–2021. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys:  

Lisätään viimeiseksi kohdaksi:  

”Tytäryhtiöissä noudatetaan henkilöstöä koskevissa asioissa kunnan hal-

lintosäännön ja henkilöstöohjeen linjauksia.” 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanjohtaja esittää seuraavia ohjaus- ja toimenpide-ehdotuksia toimeen-

pantavaksi kuntakonsernin tytäryhteisöissä ja Enontekiön kunnassa sekä 

mahdollisuuksien mukaan osakkuusyhtiöissä: 

- Yhtiöitä pyydetään esittelemään kunnalta saamiensa lainojen ta-

kaisinmaksusuunnitelma/lainaehdot kunnanhallitukselle vuoden 2018 

loppuun mennessä. 

- Digitaalisuutta ja hiilineutraalisuutta edistävät toimenpiteet koo-

taan tiekartaksi ja yhtiöiden tulee tehdä esitykset toimenpiteistä 

kunnanhallitukselle vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Yhtiöitä pyydetään tiivistämään kiinteistökannan hallintaa yhden 

johdon alle  

- Kuntakonsernin kiinteistöjen hallintaa varten tulee perustaa yksi 

yhteinen teknisen isännöitsijän toimi esimerkiksi Kiinteistö Oy 

Enontekiön kunnan asunnot Oy:n. Samassa yhteydessä olisi tarkoituk-

senmukaista siirtää kunnan ja Virastotalon vakinaiset kiinteistö-

hoitajat yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

- Kaukolämpötoiminta siirtäminen Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallin-

taan selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Lisäksi ohjaus- ja toimenpide-ehdotukset tulee ottaa huomioon talousarvi-

ossa 2019 ja toimintasuunnitelmassa 2019–2021. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan kunnanhalli-

tus ”seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tar-

vittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. Kunnanhalli-

tus kutsuu tarvittaessa konserniin kuuluvan yhteisön johdon raportoimaan 

asioista”. 

Kunnanjohtaja seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja 

tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämi-

sestä kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion 2018 ja taloussuunnitelma 2018–

2020 mukaan kuntakonsernin tavoitteiksi on asetettu mm. kuntalaisten hy-

vinvointi sekä hyvä hallinto ja kestävä talous. Tavoitteena on mm. 

- konsernirakenteen tiivistäminen 

- kiinteistöyhtiöiden määrän vähentäminen ja keskittäminen yhteen 

kiinteistöyhtiöön 

- kiinteistöhoitopalveluiden keskittäminen 

- arjen digitalisoimisen jatkaminen 

- byrokratian vähentäminen. 

 

Kuntastrategia viitoittaa asennoitumaan muutokseen myönteisesti ja teke-

mään yhdessä asioita ja palveluita. Samalla kuntastrategia rohkaisee vir-

taviivaistamaan johtamista. 

 

Selvitys kiinteistöyhtiöiden keskittämisestä yhden yhtiön alle on tehty 

ja se ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole mahdollista Enontekiön kunnan 

asuntojen velkasaneerausohjelman takia.  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Tiedoksi 

Tytäryhtiöt  

Kunnanjohtaja 

Hallintojohtaja  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 158 § Enontekijä 2018  

 

 

Enontekijät 2018 julkistetaan Väärtipäivillä 1.9.2018. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus nimeää selostusosassa olevien kriteerien pohjalta vuoden 

2018 Enontekijät, jotka palkitaan Väärtipäivillä kunnanhallituksen julki-

sessa kokouksessa 1.9.2018 standaarilla ja diplomilla. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 14.8.2017 Enontekijän kriteerit nimennyt 

ensimmäiset Enontekijät. Kriteerit ovat seuraavat: 

o Myönteisessä hengessä edistänyt Enontekiön vetovoimaisuutta 

o Tehnyt Enontekiötä tunnetuksi ja näkyväksi myös kunnan ulkopuolelle 

 

Kunta voi vuosittain palkita henkilö/-t tai yhteisön/-t, joka on myöntei-

sessä hengessä tehnyt kunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden eteen työtä 

em. kriteereillä.  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset erittäin positiiviset. 

 

Tiedoksi 

Nimetyt Enontekijät 2018 (kutsu)  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 159 § Tunturin Laella – Minun Enontekiö -levyn julkistus 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Laulun tekeminen tuli esille juhlavuotta 2017 suunniteltaessa ja tavoit-

teena oli, että kaikki halukkaat voisivat osallistua laulun tekoon. Lau-

lun työstäminen aloitettiin syksyllä 2016 kaikkien halukkaiden voimin 

keräämällä 28.10.-31.12.2016 välisen ajan Enontekiötä kotiseutuna posi-

tiivisesti, monipuolisesti ja omaleimaisesti kuvaavia sanoja tai lausei-

ta. Sanoitustyöhön sai osallistua Täyen kuun taithessa –tapahtumassa, 

kirjastossa, kunnantoimistolla ja kunnan verkkosivulla. Sen jälkeen hel-

mikuussa 2017 kaikille avoimessa Reijo Kumpulaisen vetämässä laulupajassa 

sanoitettiin ja sävellettiin laulua. Tämän jälkeen laulu työstettiin lop-

puun Reijo Kumpulaisen johdolla. Laulun kantaesitys oli Enontekiön kunnan 

140-vuotisjuhlassa Väärtipäivillä syyskuussa 2017. Levyn tekeminen annet-

tiin Reijo Kumpulaisen tehtäväksi ja nyt levy on valmistunut. Levyä jae-

taan Väärtipäivillä 2018 kaikille halukkaille. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset erittäin positiiviset. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 160 § Enontekiön kunnan liittyminen Savuton kunta -ohjelmaan 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta liittyy savuton kunta oh-

jelmaan (savuttomuuspäätös) ja 

- antaa vastuun valmistelusta, johtamisesta, seurannasta, arvioinnis-

ta ja tiedottamisesta johtoryhmälle, 

- nimeää seuraavan työryhmän, joka valmistelee Enontekiön kunnan lin-

jaukset ja toimenpideohjeet: johtoryhmä, henkilöstökoordinaattori 

(työsuojelupäällikkö), työterveyshuollon edustaja, työsuojeluval-

tuutetut. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. 

 

Selostus:  

Savuton kunta ohjelma on käynnistynyt vuonna 2012. Projektin tavoitteet 

vuosille 2016-2018 ovat: 

1. Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen osana kuntien hyvinvoin-

tijohtamista ja Savuton kunta –projektissa kehitettyjen työvälinei-

den käyttöönotto 

2. Tupakkatuotteiden käytön vähentäminen www.28paivaailman.fi tukipal-

velua kehittämällä ja palvelun toteutuksen valtakunnallistaminen 

Päätavoitteena on, että savuton toimintakulttuuri on yleisesti käytössä 

oleva toimintamalli koko Suomessa: kaikki Suomen kuntaorganisaatiot ja 

muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot, kuten valtionhal-

linto, verohallinto, poliisi, puolustusvoimat, oikeuslaitos, sosiaalira-

hastot, valtion yhtiöt ja –liikelaitokset, ovat savuttomia työnantajia 

noudattaen savutonta toimintakulttuuria. Savuton kunta –ohjelmassa kes-

keisessä roolissa ovat myös ammatilliset oppilaitokset, yritykset, jär-

jestöt, sairaanhoitopiirit ja ERVA-alueet.  

Tällä hetkellä 89% (263) Suomen kunnista on tehnyt savuttomuus päätöksen 

ja 9 % (26) valmistelee päätöstä. Lisäksi savuttomaan toimintakulttuuriin 

on sitoutunut 256 muuta työnantajaa esim. yritystä, järjestöä tai oppi-

laitosta. 

 

Vuonna 2012 tupakointi aiheutti n. 4 300-4 500 kuolemaa, yli 700 uutta 

työkyvyttömyysjaksoa ja noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää. Tupakoinnin 

aiheuttamat sairauspäiväkustannukset olivat n. 130 miljoonaa euroa vuo-

dessa. Tupakkataukojen aiheuttamat työpanosmenetykset olivat noin 370-460 

miljoonaa euroa. Päivittäin tupakoiva työntekijä maksaa vuodessa noin 

1300 euroa työnantajalle. 17% työikäisistä miehistä ja 14% naisista tupa-

koi vuonna 2014. savutonkunta, 2015) 

 

Hyvinvoiva enontekiöläinen on Enontekiön kuntastrategian keskeinen tavoi-

te. Kunta on sitoutunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä vai-

kuttamaan sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Vapaa-aikatoimen BSC-

kortteihin on kirjattu valtuuston hyväksymä tavoite vuodelle 2018 liitty-

misestä Savuton kunta ohjelmaan.  Lisäksi kunnan laajassa hyvinvointiker-

tomuksen 2017-2020 hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu tavoite tupakoi-

maton Enontekiön vuonna 2020. 

 

Savuton kunta ohjelmaa on esitelty Enontekiön kunnanvaltuuston jäsenille 

http://www.28paivaailman.fi/


Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 20.8.2018 14 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

ja johtaville viranhaltijoille 4.4.2018 järjestetyssä valtuustoseminaa-

rissa sekä toimialojen esimiehille tarkoitetussa tilaisuudessa. 

Enontekiön kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on 

3.5.2018 kokouksessaan päättänyt esittää, että Enontekiön kunta varaa 

3 000 euron määrärahan kuntalaisten korvaushoitoihin vuosille 2019-2021. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Tiedoksi 

Johtoryhmä 

Henkilöstökoordinaattori (työsuojelupäällikkö) 

Työterveyshuollon edustaja 

Työsuojeluvaltuutetut 
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Khall 161 § Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä Kilpisjärven monitoi-

mitalon liikuntasalin käyttöä koskevat periaatteet, ohjeet ja maksut 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän jälkeen klo 16.10-16.25, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu samalla kokoon-

panolla. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria  

Hyvinvointilautakunta 20.6.2018 58 § 

 

Päätös: Vapaa-aikasihteerin ehdotuksen mukaan. 

Liitteenä oleviin ohjeistuksiin päätettiin tehdä seuraavat tarkennukset: 

lisäys vakiokäyttövuorosta päättäminen sekä lisätään kohta tilapäisestä 

käytöstä päättää Kilpisjärven monitoimisalin osalta apulaisjohtaja ja 

Hetan koulukeskuksen salin osalta vapaa-aikasihteeri. 

Käsittely: Vapaa-aikasihteeri esitteli ehdotustaan. Lautakunta keskusteli 

aktiivisesti asiasta. 

Päätösehdotus (vapaa-aikasihteeri): 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväk-

syttäväksi Hetan koulukeskuksen liikuntasalin sekä Kilpisjärven monitoi-

mitalon liikuntasalin liitteenä olevat käyttövuorojen periaatteet ja oh-

jeet sekä käyttövuoromaksujen määräytymisen 1.8.2018 alkaen seuraavasti: 

Vakiokäyttövuoro: 

Säännöllinen ilta- ja viikonloppukäyttö 

Lukukausi 1.8 - 31.12 sekä 1.1 - 31.7 

Käyttövuoromaksu 30 €/tunti/lukukausi.  

Puolet tunnit korotetaan täyteen tuntiin. Vuokraus koskee aina koko hal-

lia. 

Tilapäinen käyttö: 

Kunnassa toimivilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä peritään 

15€ /tunti tai 80 euroa/vrk. 

Kunnan ulkopuolisilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä peritään 

30 euroa/tunti tai 100 euroa/vrk.  

Puolet tunnit korotetaan täyteen tuntiin. Vuokraus koskee aina koko hal-

lia. 

Mahdollisuus vapautukseen vakio käyttövuoron maksusta: 

Enontekiöläiset yhdistykset voivat hakea vapautusta käyttövuoromaksuun 

seuraavin ehdoin: 
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- toiminta tukee Enontekiö kuntastrategian linjauksien mukaista ter-

veyden, hyvinvoinnin sekä liikunnallisen elämäntavan edistämistä 

- toiminta on säännöllistä ryhmätoimintaa ja osallistuminen on avoin-

ta  

- yhdistys sitoutuu seuraamaan käyttövuoron kävijämääriä ja toimitta-

maan raportin toteutuneesta toiminnasta lukukausittain annettujen 

ohjeiden mukaisesti vapaa-aikatoimelle 

Vapautusta haetaan käyttövuorohakemuksen yhteydessä. Vapautuksesta päät-

tää vapaa-aikasihteeri. Mikäli yhdistykselle myönnetään vapautus ja yh-

distys laiminlyö seurannasta raportointia tulee käyttövuoromaksu makset-

tavaksi normaali hintojen mukaisesti. 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunta on saanut tehtäväksi valmistella kunnanhallituksen 

päätettäväksi Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja koskevat periaatteet ja 

maksut. Enontekiön kunnan alueella ovat liikuntasalit Hetan koulukeskuk-

sen yhteydessä sekä Kilpisjärven monitoimitalon yhteydessä.  

Hetan liikuntasalin osalta on voimassa 27.8.2015 Sivistyslautakunnan 79§ 

päätös koskien tilavuokria sekä käyttövuoron hakemista ja muilta osin 

voimassa ovat vuonna 2011 sovitut ehdot. Kilpisjärven monitoimitalon lii-

kuntasalin osalta ei ole peritty vakio käyttövuoroista maksua ja tilapäi-

sen käytön osalta vuokra on neuvoteltu koulun apulaisjohtajan kanssa. 

Hetan liikuntasalin osalta salin vuosittaiset kustannukset ovat olleet n. 

45 000 euroa/vuosi ja vuokratuloja on kertynyt n. 1 000 euroa/vuosi. 

Käyttömaksuilla on katettu sähkö-, kunnossapito-, siivous-, ja muita ku-

luja. Kilpisjärven monitoimitalon salin osalta paikallinen yhdistys on 

hankkinut wc-paperia, käsipaperia, siivousvälineitä yms. yleiseen käyt-

töön. 

Enontekiön kuntastrategian tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen ja kun-

talaisten terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Tavoit-

teena on myös kehittää yhteisten tilojen tehokkaampaa käyttöä. Enontekiön 

kunnassa on myös laadittu asiakirja Enontekiö-konsernin ja yhdistysten 

yhteistyöstä.  

Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdol-

lisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terve-

yttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja 

nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien 

seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyt-

tä ja eettisiä periaatteita; sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnas-

sa. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 

yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön 

kunnioittaminen ja kestävä kehitys. 
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Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallis-

tasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asuk-

kaiden liikunnalle: 

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia 

edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; 

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja 

Vakiokäyttövuoroja varanneita yhdistyksiä on kuultu asian valmistelun 

yhteydessä. Myös yhdistysfoorumissa on kerrottu asian olevan valmistelus-

sa ja yhdistystoimijat ovat voineet olla yhteydessä vapaa-aikasihteeriin 

kertoakseen oman mielipiteensä käyttövuoromaksuihin. 

 

Nuorisovaltuuston kokouksessa 1.6 17 § on keskusteltu esityksestä ja nuo-

risovaltuusto antoi oman evästyksensä valmisteluun: ”Nuorisovaltuusto 

keskusteli asiasta ja mahdollisuus hakea vapautusta nähtiin hyvänä asia-

na. Tärkeänä nähtiin että tilojen käyttäjät tulee sitouttaa toimintaan. 

Vastuuhenkilöitä olisi hyvä olla useampi. Nuorten harrasteporukat myös 

tärkeää huomioidaan esim. nuorisotoimen harrastevuorojen kautta. Salin 

käyttövuorojen hakemisesta tiedottaminen tulee olla selkeää ja kuntalais-

ten tiedossa. Mahdollisuudesta salin tilapäiseen käyttöön tulisi tiedot-

taa paremmin.” 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarin avulla kuvataan kuntien 

terveyden edistämisen aktiivisuutta. Yhtenä toimialueena on liikunta. 

Enontekiön kunnan osalta edistämisaktiivisuus on hyvä, mutta parannetta-

vaa on erityisesti seurannan ja tarveanalyysin osalta. Eli meillä ei ole 

käytettävissä tarkkaa ja kattavaa tietoa esim. yhdistysten järjestämän 

harrastetoimintaan osallistumisesta. 

Vapaa-aikatoimen yhdeksi tavoitteeksi vuonna 2018 on asetettu kunnan va-

paa-aikatilojen (liikuntahallit ja paikat sekä nuorisotilat) käytön oh-

jeet ajan tasalla yhteistyössä infrastruktuuritoimialan ja nuorisotoimen 

kanssa.  

 

Valmistelun yhteydessä on tehty yritysvaikutustenarviointi. Vaikutukset 

ovat vähäiset ja positiiviset 

Kunnanhallitus 20.2.2018 20 §  

 

Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99 

Kilpisjärven monitoimitalon tilojen käyttömaksu  

Päätös  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta elinvoimalau-

takunnan päätökseen 16.11.2017 § 99. Kunnanhallitus päätti kumota elin-

voimalautakunnan em. päätöksen siltä osin kun se koski liikuntahallia ja 

keittiötiloja.  

Kunnanhallitus päätti todeta, että toimivaltainen lautakunta liikuntahal-

lin osalta on hyvinvointilautakunta, jossa vapaa-aikatoimen asiat käsi-

tellään ja kunnanhallitus keittiötilojen osalta.  
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Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja ja keit-

tiötiloja koskevat periaatteet ja maksut valmistellaan kunnanhallituksel-

le päätettäväksi.  

Käsittely  

Keskustelun alussa Elli-Maria Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja 

poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus päätti, että 

puheenjohtajan tässä pykälässä toimii Jaakko Alamattila.  

Kunnanjohtajan muutti päätösehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisät-

täväksi sanan ”päätettäväksi”.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää käyttää otto-

oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 16.11.2017 § 99. Kunnanhallitus 

päättää kumota elinvoimalautakunnan em. päätöksen siltä osin kun se koski 

liikuntahallia ja keittiötiloja.  

Kunnanhallitus päättää todeta, että toimivaltainen lautakunta liikunta-

hallin osalta on hyvinvointilautakunta, jossa vapaa-aikatoimen asiat kä-

sitellään ja kunnanhallitus keittiötilojen osalta.  

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan liikuntapaikkoja ja keit-

tiötiloja koskevat periaatteet ja maksut valmistellaan kunnanhallituksel-

le.  

Selostus  

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on tuottaa ja järjestää mm. nuoriso-, 

liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimesta.  

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus ja toimielimet päättävät 

tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä jollei hallintosäännössä 

ole toisin määrätty.  

Lautakunnan tehtävänä on hallintosäännön mukaan linjata myös maksut.  

Kunnanjohtaja on käynyt keskustelua elinvoimalautakunnan puheenjohtajan 

ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan kanssa, jotka ovat pitäneet kun-

nanhallituksen otto-oikeutta sopivana menettelytapana.  

Keittiön tilojen osalta tilojen hallinta on hallinnon toimialal-

la/keskuskeittiö.  

 

Päätöshistoria  

Elinvoimalautakunta 16.11.2017 § 99  

KILPISJÄRVEN MONITOIMITALON TILOJEN KÄYTTÖMAKSU  

Päätös: Esittelijä teki esitykseen teknisen korjauksen: Kunnan alueella 

toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön tilojen käyttömaksu on 

50 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta käyttömaksu on 100 €/vrk.  

Elina Rousu-Karlsen esitti, että liikuntahallin käyttö olisi ilmiasta 

kunnan yhdistyksille ja keittiön käyttöön ei vaadittaisi kunnan keittiö-

henkilökunnan läsnäoloa, vaan siihen riittäisi ammattitaitoinen, hy-
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gieniapassin omaava henkilö. Muuten esittelijän ehdotuksen mukaan. Ulla 

Keinovaara kannatti esitystä.  

Hannu Ranta esitti, että asia tuotaisiin myöhemmin uudelleen käsittelyyn, 

missä käsiteltäisiin kunnan liikuntatilojen käyttöä kokonaisuutena. Esi-

tystä ei kannatettu.  

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys ja sitä oli 

kannatettu, lautakunta järjesti äänestyksen. Esittelijän ehdotusta kan-

nattavat sanovat ”JAA” ja Elina Rousu-Karlsenin ehdotusta kannattavat 

sanovat ”EI”.  

Taru Mäkitalo: Ei. Pentti K. Keskitalo: Ei. Elina Rousu-Karlsen: Ei. Han-

nu Ranta: tyhjä. Elli-Maria Kultima. Ei Ulla Keinovaara: Ei. Juha-Pekka 

Mäntyvaara: Ei.  

Elina Rousu-Karlsenin esitys tuli elinvoimalautakunnan päätökseksi. Hannu 

Ranta jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  

Ehdotus: rkm-rakennustarkastaja  

Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa Kilpisjärven monitoimitalon tilojen 

käyttömaksun selostuksessa esitetyssä muodossa.  

Selostus:  

5.9.2017 Käydyn palaverin yhteydessä sovittiin, että monitoimitalon käy-

töstä peritään käyttömaksu samaa periaatetta noudattaen kuten Hetan kes-

kuskoulun osalla.  

Liikuntahalli: Liikuntahallin käyttövuoron maksua peritään päivämaksuna 

30 €/päivä/puolivuotiskausi 1.1-30.6 ja 1.7-31.12. (Esim. Yhdistys varaa 

liikuntahallin neljänä päivänä viikossa vaikka 3 tuntia/kerta, peritään 

maksua 4 päivän osalta 120€/puolivuotiskausi). Mikäli yhdistys käyttää 

hallia vähemmän kuin 3tuntia /päivä, peritään maksuna 

10€/tunti/lukukausi.  

Tilapäisen käytön osalta kunnassa toimivilta muilta kuin hallin lukukau-

deksi varanneilta yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä peritään 

joko 15 €/tunti tai 80 €/vrk. Kunnan ulkopuolisilta järjestöiltä peritään 

liikuntahallin käyttömaksua 30 €/tunti tai 100 €/vrk.  

Käyttömaksu peritään paikallisilta yhdistyksiltä lukukauden päätyttyä 

varauskirjan mukaisesti.  

Keittiötila: Keittiön vuokraaminen edellyttää, että joku keittiön vaki-

naisesta henkilökunnasta on mukana ja vuokraaja maksaa tarvittaessa ko. 

henkilön palkan. Keittiötyöskentelyssä noudatetaan asetettuja hy-

gieniavaatimuksia.  

Kunnan alueella toimivilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä keittiön tilojen 

käyttömaksu on 80(50) € / vrk. Kunnan ulkopuolisilta järjestäjiltä peri-

tään vuokraa 120(100) € / vrk. Näyttely-/aulatilan vuokra 25 € / vrk 

keittiön vuokraamisen yhteydessä.  
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Tilaisuuksissa, missä valmistetaan ja / tarjoillaan vain kahvia, hinta on 

40 € / kerta. Paikallisyhdistysten kokousten pitäminen kokoustilassa 

(jossa pieni keittiötila) on maksutonta.  

Tilojen vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus.  

Muut tilat:  

Teknisen luokka 30€/h  

Perusluokat 20€/h  

Majoitus: Monitoimitalon tiloja ei saa käyttää majoittumiseen. Majoittu-

misessa on kuitenkin kaksi poikkeusta:  

- 27.4 veteraanipäivän tilaisuus kolmen valtakunnan rajalla. Tiloja voi-

daan antaa käyttöön kyseiselle yhdistykselle, joka po. tilaisuuden jär-

jestää.  

- koululaisten luokkaretkien käyttöön.  

 

Tilojen käytöstä vastaa ja sopii monitoimitalon tilavarauksista vastaava, 

koulun apulaisjohtaja.  

Muut asiat:  

Videoneuvottelu- ja äänentoistolaitteiden käyttämisestä sovitaan erikseen 

apulaisjohtajan kanssa.  

Jokaisella vuokraajalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen ja luotettava 

vastuuhenkilö, jolle tilan avain ja ohjeet luovutetaan.  

Kuntosali vuokrataan Saana-Veikot ry:lle 10€/kk. Vuokraaja vastaa tilan 

kunnosta, siivouksesta sekä kuntosalilaitteiston turvallisuudesta.  

Monitoimitalon tilojen käytöstä ja säännöistä tulee laatia järjestyssään-

tö, jonka hyväksyy elinvoimalautakunta.  

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.  

Päätös astuu voimaan 1.12.2017  

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Liitteet 

2 Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käytön periaatteet ja ohjeet3 

3 Hetan koulukeskuksen liikuntasalin käytön periaatteet ja ohjeet 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta  (kopio +liitteet) 

Elinvoimalautakunta   -”- 

Vapaa-aikasihteeri   -”- 

Rehtori    -”- 

Varhaiskasvatusohjaaja  -”- 

Kilpisjärven koulun apulaisjohtaja  -”- 
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Khall 162 § Enontekiön kunnan ohjeistus sosiaalisen median käyttöön työ-

tehtävissä ja vapaa-ajalla 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että ohjeistus otetaan käyttöön Enonte-

kiön kunnassa. 

 

Selostus:  

Sosiaalisen median käytön ohjeistukselle on ilmennyt kunnassa tarvetta 

sosiaalisen median käytön lisääntyessä osana työntekijöiden työtehtäviä 

ja toisaalta vapaa-ajan aktiivisena keskustelualustana. Kulttuuri- ja 

viestintäkoordinaattori on laatinut ohjeistuksen sosiaalisen median käyt-

töön työtehtävissä ja vapaa-ajalla. Ohjeistusta on käsitelty johtoryhmäs-

sä 28.5.2018. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Liite 

4 Ohjeistus sosiaalisen median käyttöön työtehtävissä ja vapaa-ajalla. 

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja    (kopio +liitteet) 

Johtoryhmän jäsenet      -”- 

Lautakunnat (hyvinvointi, elinvoima ja tarkastuslautakunta) -”-  
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Khall 163 § Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen sovel-

tuvien senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä muutetun aikataulun siten, että rakenta-

minen alkaisi toukokuussa 2019 ja rakennus olisi valmis kesällä 2020 alla 

olevan mukaisesti:  

 

AIKATAULUN MUUTOSESITYS

PÄÄTÖS

Luppokodin 
tulevaisuudesta 

Kunnanvaltuusto

13.6.2018

SOPIMUS

Infrastruktuuri 
Perusturva

Konsulttiyhtiö
Lautakunnat

6/2018

URAKKATARJOUS
KONSULTIN VALINTA

Rakennuttajakonsult
ti
(laatii 
tarjouspyyntöasiakir
jat (yhdessä tilaajan 
kanssa), 
tarjouspyynnöt 
liikkeelle 11/2018

8/2018
10-11/2018UUSI KOTI

Uusi
Luppokoti
käyttöön

(Piha-alueiden 
viimeistely

ajaa kesään)
10/2019
6/2020

PURKAMINEN/
RAKENTAMINEN

Luppokodin
purkaminen

/uuden 
rakentaminen

alkaa

11/2018
5/2019

PÄÄTÖS

Tarjousvertailut
ja valintapäätös

10/2018

3/2019

 
Selostus 

 

Kunnanhallitus on 2.7.2018 hyväksynyt Ikäihmisten tehostetun palveluasu-

misen tiloja ja toimintaa koskevan päätöksen täytäntöönpanotoimet 

 

Pääministeri Juha Sipilä antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen 

soteuudistuksen viivästymisestä vuoteen 2021. 

Enontekiön kunnassa haluttiin hoiva-asumiselle uudet, asianmukaiset tilat 

ennen kuin palvelun järjestäminen siirtyy maakunnalle. Nyt sote-uudistus 

on siirtynyt vuodella eteenpäin.  

 

Rakentamisen aloittaminen nykyisen aikataulutuksen mukaan marraskuussa ei 

anna tarjouspyyntöasiakirjojen hyvin tekemiseen tarpeeksi aikaa. Nämä 

asiakirjat määrittävät nyt rakennuksen sisällön ja siitä koituvat kustan-

nukset, valitusta toteutustavasta johtuen. Kunta ei ole tilaa-
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ja/rakennuttaja vaan tietyin ehdoin sitoutuu vuokraamaan rakennuksen tai 

sen osan. 

 

Tarjousten laatimiseen tulee myös jättää 2-3kk koska tarjouksen sisältö 

kattaa kaikki rakennukseen liittyvät osatekijät (kaikki suunnittelut 

alusta loppuun, kaikki osaurakat/-työt, kustannusten ja vuokran määrittä-

minen). Myös tilaukseen sisältyvän purku-urakan asiakirjat vaativat ai-

kansa. Talvirakentamiseen liittyy laadullisia uhkia sekä se nostaa suo-

raan rakentamiskustannuksia, mikä näkyy myös suoraan kunnalle tarjotta-

vissa vuokrahinnoissa. Myös mahdollinen sijoituspaikan muutos on tullut 

esille seurakunnan kanssa ja myös tämä vaihtoehto kannattaa tarkastella, 

koska siitä olisi mahdollisesti hyötyä kummallekin osapuolelle. Tämä oli-

si perusteltua aikataulullisesti, Luppokodin toiminnan mahdollistaminen 

rakennusajan olemassa olevissa tiloissa, kustannuksissa, seurakunnan ja 

uuden rakennuksen tilojen mahdollinen synergiaetu sekä kyläkuvan kokonai-

suuden kannalta. Kokonaisuudessaan nyt kun on mahdollisuus jatkaa toteu-

tusaikaa projektille kannattaa se ehdottomasti käyttää hyväksi, jotta 

saadaan aikaiseksi mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas lopputu-

los. Enontekiöläisten hoiva-asuminen voidaan suunnitella Luppokodin asuk-

kaiden, lyhytaikaishoidettavien ja muiden ympärivuorokautista asumista 

tarvitsevien osalta järkevästi kun aikaa suunnitteluun ja varautumiseen 

on enemmän. Mahdollisen ARA:n myöntämän avustuksen- ja lainahakemuksen 

käsittelyyn tulee varata yli kuukausi. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Tiedoksi 

Kunnanvaltuusto 
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Khall 164 § Talousarvio ja –suunnitelma 2019-2021   

 

Päätös  

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 

2019-2021 valmistelusta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 2019-

2021 valmistelusta.  

 

Selostus  

Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne sel-

vitetään kokouksessa. 

Kuntakonsernin kehittämispaja käsittelee asiaa 15.8.2018. 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset erittäin positiiviset. 
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Khall 165 § Investointisuunnitelma vuosille 2019-2021  

Päätös  

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä 

ja aikataulutuksesta. 

Käsittely 

Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta klo 17.05. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä 

ja aikataulutuksesta.  

Selostus  

 

Toimialoilta on pyydetty 29.6.2018 esityksiä investoinneista 2019-2021 

13.8.2018 mennessä. Johtoryhmä käsitteli alustavasti investointeja 

13.8.2018.  

 

Kuntakonsernin kehittämispaja käsittelee asiaa 15.8.2018. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset erittäin positiiviset. 
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Ei julkinen / salassa pidettävä  

(julkisuuslaki 24 § kohta 23)  

 

Khall 166 § Verohuojennushakemus 
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Khall 167 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 2.7.-

19.8.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

-Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

-20.6.2018  

 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

-5.6.2018 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

-11.4.2018 

-1.6.2018 
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Khall 168 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

 

Elina Rousu-Karlsen 

-Kunta vuokraisi Kilpisjärven venesataman Salmivaarassa kilpisjärviläi-

sille yhdistyksille esim. latupoolille. Yhdistys huolehtisi laiturin kun-

nosta, ja vuokraisi venepaikat. Perisi venepaikoista vuokran, joilla sa-

tamaa voidaan pitää kunnossa. 

 

Outi Kurkela 

-Esitys kirjastoauton työntekijä Enontekiölle/monikielinen (suomi, ruot-

si, norja, saame) 

 

Elli-Maria Kultima 

-Kilpisjärvellä kunnan vuokra-asuntojen tilanne huono 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 20.8.2018  153-168  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 153-159, 163-165, 167-168.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 160, 161, 162, 166.  

 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

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: 160, 161, 162, 166.  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

