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Asialista 

 

104 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

105 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

106 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

107 § Sähköyhtiöiden tilannekatsaus  

108 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

109 § Kunnan johtaminen 

110 § Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut  

111 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

112 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  

113 § Luokanopettajan viran perustaminen/ saamenkielinen opetus 

114 § Saamen kielen lehtorin viran virkanimikkeen muutos 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 7.5.2018 3 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 104 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultiman 

esityksestä Jaakko Alamattilan ja Taru Mäkitalon.  

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi kahdella 

elinvoimalautakunnan 4.5.2018 käsittelemällä asialla lisättynä (luokan-

opettajan viran perustaminen/ saamenkielinen opetus ja saamen kielen leh-

torin viran virkanimikkeen muutos). 

 

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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Khall 105 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit 

3.5 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous, Muonio 

3.5 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan kokous, Muonio 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

8.5 Yhdistysilta 

11.5 Kunnanhallituksen puheenjohtajan hautajaiset 

15.5 Tornionlaakson hallituksen kokous, Kiiruna, Ruotsi 

16.5 Koulutus, Antti Rantakokko 

19.5 Aillohacca, Kilpisjärvi 

23.5 Kunnallisjohdon seminaari, Tampere 

29.5 TEM, Helsinki 

 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit 

 

Muut asiat 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

Raami 2019  
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Khall 106 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Jaakko Alamattila: 4.5.2018 sosiaalipalvelujen järjestämistä koskeva ti-

laisuus  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 7.5.2018 6 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 107 § Sähköyhtiöiden tilannekatsaus  

 

Päätös 

Kunnanhallitus kuuli tilannekatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.  

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 15.18-15.30, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

  

Käsittely 

Kunnanhallituksen kuuli asiantuntijana Rovakaira Oy:n toimitusjohtajaa ja 

hallituksen puheenjohtajaa ja Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtajaa. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kuulla tilannekatsauksen ja merkitsee sen tiedok-

si.  

  

Selostus  

 

Kunnanhallitus on 23.1.2017 päättänyt antaa kunnanjohtajalle valtuudet 

neuvotella Enontekiön Sähkö Oy:n myynnistä ja antaa valtuudet kutsua neu-

votteluihin mukaan tarvittavat henkilöt.  

 

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Rovakaira Oy:n toimitusjohtaja  

ja Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja. 

 

Kunnanhallitukselle annetaan tilannekatsaus asiasta.  
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Khall 108 § Vuoden 2017 tilinpäätös 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn ja päätti, että 

tilinpäätöksestä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2018. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli tilinpäätöksen keskeisen sisäl-

lön ja totesi, että tilinpäätösasiakirja toimitetaan kokonaisuudessaan 

keskiviikkona.  

Edelleen kunnanjohtaja totesi, että kysymykset tilinpäätöksestä toimite-

taan kunnanjohtajalle maanantaihin 14.5.2018 mennessä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen esittelyn ja päättää, 

että tilinpäätöksestä päätetään kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2018. 

 

Selostus 

Tilinpäätös jaetaan ja esitellään kokouksessa. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 19.3.2018 § 64 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti kunnan tilinpäätöksen keskeisen 

sisällön.  

 

Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen klo 16.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

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

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastet-

tavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös 

kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to-

teutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat 

ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoi-

tuksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen 

jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta-

konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 
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tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja 

tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-

tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 

selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 

tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen-

naisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin tasees-

ta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ai-

nakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-

sistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta ti-

likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-

den tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh-

tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä 

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin 

tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 

Tilinpäätöksen valmistelu on konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen 2017 

keskeinen sisältö esitellään kokouksessa. 
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Khall 109 § Kunnan johtaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan esittelyn kunnan johtami-

sesta ja johtamisen tilannekatsauksen. 

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 16.30-16.40, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

 

Merkitään, että henkilöstökoordinaattori Matti Ikonen oli paikalla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan esittelyn kunnan johta-

misesta ja johtamisen tilannekatsauksen. 

 

Selostus 

Kuntalaki 38 §:n kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kunta-

strategian mukaisesti.  

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.  

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talou-

denhoitoa ja muuta toimintaa.  

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja 

vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. 

 

Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittis-

ta yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyt-

tää.  

 

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopi-

mus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön §:ssä 4 todetaan mm. kuntakonsernin 

johtaminen jakaantuu luottamushenkilöille ja ammattijohtajille. Yhteis-

työ, selkeät roolit, johtamisen rakenteet ja toimintatavat ovat tärkeä 

edellytys johtamisen ja hyvän hallinnon onnistumiselle kunnassa ml. kun-

takonserni. 

 

Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan 28 §:n mukaan kunnan henkilöstö 

toimii kunnanjohtajan alaisuudessa. Organisaatio jakaantuu toimialoihin 

seuraavasti: hallinto, kehittäminen ja elinvoima, infrastruktuuri, ope-

tustoimi, varhaiskasvatus, kulttuuri, vapaa-aika, viestintä ja perusturva 

Toimialat toimivat kunnanjohtajan alaisuudessa. Toimialoja johtavat toi-

mialajohtajat tai vastaavat. Toimialajohtajan tai vastaavan virkavelvol-

lisuutena tulee pitää kunnanjohtaja tietoisena vastuullaan olevan toimi-

alansa tilasta, toiminnasta ja kehittämistarpeista. 

 

Hallintosäännön saman pykälän mukaan johtoryhmään kuuluvat toimialajohta-

jat ja toimialan vastaavat sekä muut kunnanjohtajan päättämät henkilöt. 

Kunnanjohtaja nimeää johtoryhmän ja vastaa johtoryhmän toiminnasta.  

Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta 

yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa, yhteensovittaa toimi-

alojen sekä hallinto-, henkilöstö-, ja talousprosessien toimintaa, suun-
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nittelua ja kehittämistyötä. Johtoryhmä vastaa yhteistyössä muiden toi-

mielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, toi-

meenpanosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta. Johtoryhmä toi-

mii myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Johtoryhmän 

kokouksista laaditaan muistiot. 

 

Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimalautakunnan tehtävänä on vastata 

toimialansa lainsäädännön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja 

lautakunnan roolin mukaisesti elinvoimaprosessista.  

 

Hallintosäännön 23 §:n mukaisesti hyvinvointilautakunnan tehtävänä on 

vastata toimialansa lainsäädännön mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuu-

dessa ja lautakunnan roolin mukaisesti hyvinvointiprosessista.  

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanjohtajan johtajasopimuksen 30.3.2016. 

Johtajasopimus esitellään kokouksessa.  
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Khall 110 § Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut  

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli luottamishenkilöiden oikeuksista, velvollisuuk-

sista ja vastuista. 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi perehdyttämisen luottamushenkilön 

oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista.  

Kunnanhallitus päätti, että pykälä jaetaan kunnan kaikille luottamushen-

kilöille. 

Kunnanhallitus päätti toimittaa kunnanvaltuustolle tiedoksi perehdyttämi-

sen luottamushenkilön oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

Käsittely 

Keskustelussa tuli esille, että voitaisiinko luottamushenkilöt velvoittaa 

vaitiolositoumukseen kuten työelämässä yleisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee luottamishenkilöiden oikeuksista, velvolli-

suuksista ja vastuista. 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi perehdyttämisen luottamushenkilön 

oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista.  

Kunnanhallitus päättää, että pykälä jaetaan kunnan kaikille luottamushen-

kilöille. 

Kunnanhallitus päättää toimittaa kunnanvaltuustolle tiedoksi perehdyttä-

misen luottamushenkilön oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

Selostus 

 

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, toimielinten jäsenet, kunnan 

kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja muut kunnan luottamustoi-

miin valitut henkilöt. Luottamushenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuk-

sista on säädetty kuntalaissa. 

Toiminnan lain- ja sääntöjenmukaisuus. Luottamushenkilöiden tulee noudat-

taa lakeja ja kunnan omia sääntöjä ja ohjeita. 

Päätösvalta. Päätösvalta on luottamushenkilöillä kollektiivista, ja sitä 

rajoittaa toimielimen lakiin, hallintosääntöön tai päätökseen perustuva 

toimivalta. 

Vastuu päätöksistä. Luottamushenkilöt kantavat vastuun päätösten syntymi-

sestä, oikeellisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. 

Tietojensaantioikeus. Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oi-

keus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tar-

peellisina, mutta jotka eivät ole vielä julkisuuslain mukaan julkisia. 

Poikkeuksen muodostavat salassa pidettävät tiedot. Em. säännöksellä var-

mistetaan luottamushenkilön oikeus saada toimensa hoitamisessa tarpeelli-

set tiedot. Lähtökohtana on, että valtuutettu itse arvioi tiedontarpeen-

sa. Luottamushenkilö ei saa käyttää tietojensaantioikeuttaan väärin. Ri-
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koslaissa säädetään rangaistus salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden 

rikkomisesta. 

Kokouksiin osallistuminen. Luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata 

työstään toimielimen kokousta varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan 

kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäy-

tyä sopimasta asiasta. Henkilön on ilmoitettava kokousajankohdat ja luot-

tamustehtävät työnantajalle. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus 

1.6.2017 alkaen saada vapaata työstään luottamustoimen ajaksi. Osa-

aikaisen luottamustoimen hoitamiseen tarvittavasta vapaasta on sovittava 

työnantajan kanssa. 

Puheenvuorot. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta 

järjestyksestä kokouksessa. Puheenjohtajan on annettava puheenvuorot pyy-

detyssä järjestyksessä. Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asi-

assa. 

Suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus ja salassa pidettävät 

tiedot. Toimielinten kokoukset valtuustoa lukuun ottamatta ovat lähtökoh-

taisesti suljettuja. Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamukselli-

sia. Hyvän hallintokäytännön mukaista ei ole paljastaa ulkopuolisille 

suljetun kokouksen keskusteluja. Myöskään kokouksen salassa pidettäviä 

tietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille. 

Palkkiot. Luottamushenkilölle maksetaan Enontekiön kunnan luottamushenki-

löiden palkkiosäännön mukaisesti mm. kokouspalkkio, matkakorvaus, päivä-

raha, korvaus ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidosta tai vastaavasta 

syystä.  

Virkavelvollisuus. Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja 

häneen sovelletaan rikoslain virkarikoksia koskevia säännöksiä. Toimieli-

men jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen luottamustointa hoitaa vara-

jäsen.  

Virka- ja vahingonkorvausvastuu. Luottamishenkilöt hoitavat tehtäviään 

lain nojalla ja heidän on noudatettava lakia kaikessa toiminnassaan. 

Luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Luot-

tamushenkilö voi olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen menettelyn 

kunnalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä vastaan 

äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätök-

sestä. 

Eroaminen, erottaminen. Luottamushenkilö ei yleensä ole erotettavissa 

kesken toimikauden. Poikkeuksena on koko toimielimen erottaminen epäluot-

tamuksen perusteella. Yksittäinen luottamushenkilö voidaan erottaa vain 

rikoksen perusteella. Luottamushenkilö voi erota pätevästä syystä kesken 

toimikauden. Henkilö voi myös menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimi-

kautensa. Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on va-

littu ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi uusi henkilö.  
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Käyttäytyminen. Kuntalain 69 §:n mukaan ”Luottamushenkilön tulee edistää 

kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvok-

kaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”  

Arvokas käytös tarkoittaa yhteistyökyvykkyyttä, halua toimia oikein ja 

edistää hyvää hallintoa. Luottamushenkilöiltä edellytetään, että he koh-

televat kuntalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä asiat käsi-

tellään asiallisesti ja asian vaatimalla vakavuudella. Luottamushenkilön 

käytös ei saa olla yleisesti hyväksyttyjen käytösnormien vastaista. Tar-

koituksena on vahvistaa kuntalaisten luottamusta kunnallishallintoon.  

Luottamushenkilöt Enontekiöllä ovat valtuuston ja hallituksen päätöksillä 

sitoutuneet kunnan omaan huoneentauluun. 

Sidonnaisuusilmoitus. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee 

luottamushenkilöistä kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslain 

tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheen-

johtajistoa, pormestaria ja apulaispormestaria. 

Hyvä hallinto. Luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon toiminnassaan 

myös hyvän hallinnon perusteet. Hyvästä hallinnosta säädetään hallinto-

lain 2., Enontekiön kunnassa on otettu tavoitteeksi hyvä hallinto. Hyväs-

sä hallinnossa on huomioitava mm. asioiden riittävän hyvä valmistelu ja 

yhdenvertaisuuslaki. 

Luottamushenkilöiden tulee päätöksiä tehdessä ja tehtäviä hoitaessaan 

toimia yleisen edun mukaisesti, eikä toiminnassa saa esimerkiksi edistää 

omaa etua tai yksittäisten henkilöiden tai ryhmien etuja tavoitteena suo-

ra tai välillinen henkilökohtainen hyöty. Muun muassa tämän takia laissa 

on säädetty esteellisyydestä. 

Esittelijän ja luottamushenkilön vastuu on yhteinen. Esittelijä ei vapau-

du päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta pelkästään sillä, että 

hänen päätösehdotuksensa on ollut toinen kuin toimielimen tekemä päätös. 

Esittelijä vastaa aina päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää 

mielipidettä. Esittelijä on aina vastuussa siitä, että hän on antanut 

toimielimelle riittävästi oikeaa tietoa ja että hänen esityksensä on la-

kien mukainen. Joissakin tilanteissa saattaa olla tarpeen poiketa tavan-

omaisesta esittelyjärjestyksestä. Tämän varalta hallintosäännössä voidaan 

antaa toimielimelle oikeus käsitellä asia viranhaltijan esittelyn sijasta 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi erityises-

tä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen poh-

jalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että 

puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 

Esteellisyys. Valtuutetun esteellisyydestä valtuustossa säädetään kunta-

laissa ja muun luottamushenkilön esteellisyydestä hallintolaissa. Luotta-

mushenkilö on siis ”herkemmin” esteellinen esimerkiksi hallituksessa ja 

lautakunnassa kuin valtuustossa. 
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Luottamushenkilön tulee olla objektiivinen ja päätöksenteon päämääränä 

tulee olla oikea ratkaisua ja lakien oikea soveltaminen. Hallinnon ta-

voitteisiin kuulumattomat tai päätöksenteolle vieraat perusteet eivät saa 

vaikuttaa asian käsittelyyn. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi 

oman hyödyn tavoittelu, ystävien suosiminen, taloudellisten etujen ta-

voittelu. 

Esteellisyyden ratkaiseminen. Kokoustilanteessakin henkilö voi itse il-

moittaa esteellisyydestään ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen 

päätökseksi riittää tällöin toteamus henkilön esteellisyydestä ja hänen 

oma-aloitteisesta vetäytymisestä asian käsittelystä.  

Jos esteellinen henkilö ei oma-aloitteisesti vetäydy asian käsittelystä, 

puheenjohtajan tulee saattaa asia toimielimen ratkaistavaksi. Henkilö ei 

itse saa osallistua esteellisyytensä käsittelyyn. Hän voi kuitenkin olla 

läsnä kokouksessa kun hänen esteellisyydestään päätetään. 

Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijai-

sesti asianomaiselle henkilölle itselleen. Epävarmassa tapauksessa es-

teellisen henkilön on parempi olla ottamatta osaa asian käsittelyyn. 

Kuntalaissa korostetaan henkilön omaa vastuuta esteellisyytensä ilmoitta-

misessa ja puolueettoman käsittelyn varmistamisessa. Jos henkilö tietää 

olevansa esteellinen tai on epävarma omasta esteellisyydestään, hänen on 

itse ilmoitettava asiasta. 

Poliittinen vastuu. Luottamushenkilöillä on lisäksi poliittinen vastuu, 

joka toteutuu valtuutetuilla kuntavaaleissa ja muilla luottamushenkilöil-

lä sen mukaan nauttivatko he valtuuston luottamusta. Jos kunnan toimieli-

men jäsen tai jäsenet menettävät valtuuston luottamuksen, valtuusto voi 

erottaa toimielimen jäsenet. 

Yhteistyöhön sitoutuminen. Luottamushenkilöt tarvitsevat viranhaltijoiden 

ammatillista tuntemusta suoriutuakseen tehtävässään mahdollisimman hyvin. 

Kunnat kehittyvät ja ovat muutoksessa. Tällöin on varmistettava, että 

viranhaltijat saavat tehtävissään luottamushenkilöjohdon tuen. Kuntien 

hallinnoissa on liikaa esimerkkejä siitä miten käy, kun luottamus on me-

netetty puolin ja toisin.  

Enontekiön kunnan kunnanjohtajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on sovittu, 

että ”Kunnanjohtaja ja luottamushenkilöt sitoutuvat hyvän kuntajohtamisen 

edellyttämään jatkuvaan vuorovaikutukseen, toisia arvostavaan ja myöntei-

seen sekä kannustavaan toimintakulttuuriin, jossa vaikeatkin asiat pysty-

tään ratkaisemaan yhteistyöllä.” 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus ja kunnanvaltuus-

to, erityisesti niiden puheenjohtajat, tukevat kunnanjohtajaa hänen työs-

sään seuraavasti: 

- kunnanjohtajan asema henkilöstöorganisaation johtajana on vahva, 

- kunnalle ja kunnanjohtajalle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja rea-

listiset ja 
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- yhteistyö kunnanjohtajan kanssa on avointa ja hyvähenkistä sekä palau-

te ennakoivasti rakentavaa. 
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Khall 111 § 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 2.5.-

6.5.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

- 25.4.2018 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

- 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto 

- 19.4.2018 
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Khall 112 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

 

Unto Kultima:  

-Kilpisjärven torialueelle liikennemerkki, joka kieltää pysähtymi-

sen/majoittumisen. 

-Goldline liikennöikö kesällä Muonio-Hetta.  

 

Seppo Alatörmänen 

-Edunvalvontamatka Finaviaan. Enontekiön lentoaseman investoinnit puuttu-

vat Lapin lentokenttien investointien joukosta. 

 

Ulla Keinovaara 

-Toi Pia Juuson kysymyksen Hettaan luvatuista penkeistä keskustaan, koska 

ne tuodaan, niitä on paljon kyselty. 

 

Santeri  

-Miksi kiinteistönhuollossa ei ole nuorille kesätöitä? Ruohonleikkuu ja 

haravointi ovat nuorille sopivia ja mieluisia tehtäviä, jotka myös paran-

tavat kunnan ilmettä. 
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Khall 113 § Luokanopettajan viran perustaminen/ saamenkielinen opetus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kuntaan perustetaan saamenkielistä opetusta 

varten luokanopettajan virka elinvoimalautakunnan 4.5.2018 § 168 hyväksy-

män saamenkielisen opetuksen suunnitelman mukaisesti. 

 

Elinv.ltk 4.5.2018 169 § 

 

Päätös: Tytti Valkeapään esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Käsittely: Keskustelun aikana Tytti Valkeapää esitti, että elinvoimalau-

takunta esittää kunnanhallitukselle ao. viran perustamista sekä lisäksi 

kolmannen saamenkielisen luokanopettajan viran perustamista Karesuvan-

toon. 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan 

saamenkielistä opetusta varten luokanopettajan virka saamenkielisen ope-

tuksen suunnitelman mukaisesti. 

 

Selostus: 

Tällä hetkellä saamenkielistä opetusta on Hetan koulukeskuksessa luokille 

0.-3. Karesuvannon koululla luokille 0.-2. ja 3.-6. sekä Peltovuoman kou-

lulla luokille 0.-1. Kilpisjärven koululla ei ole saamenkielistä opetusta 

(vain vapaaehtoista saamen kieltä). Luokanopettajan viroista on täytetty 

toistaiseksi neljä: Hetassa yksi, Karesuvannossa kaksi, Peltovuomassa 

yksi. Hetan koulukeskuksessa on perusopetusta ja lukio-opetusta varten 

kaksi saamen kielen aineenopettajan virkaa. 

Ensi lukuvuonna Hetan peruskoulussa saamenkieliseen opetukseen alaluokil-

la tulee oppilaita viideltä luokka-asteelta, luokilta 0.-4. Alkuopetus 

(luokilla 0.-2.) on huomattavasti erilaista kuin opetus luokilla 3.-4. 

Kielen elvyttämisen, saamen kielen opetuksen ja käytön sekä saamen kult-

tuurin vahvana säilyttämisen vuoksi esitetään uuden luokanopettajan viran 

perustamista saamenkieliseen opetukseen.  

 

Rehtorin ollessa virkavapaalla pykälän esittelee kehitysjohtaja (katso § 

168, liite 2). 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Rehtori 
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Khall 114 § Saamen kielen lehtorin viran virkanimikkeen muutos 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Elinv.ltk 4.5.2018 170 § 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kehitysjohtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Saamen kielen leh-

torin virkanimike muutetaan Perusopetuksen ja lukion yhteiseksi saamen-

kielen ja saamenkielisen opetuksen lehtorin viraksi. 

 

 

Selostus: 

Nykyinen saamenkielen opetuksen lehtorin virkanimike kaipaa uudistamista 

nykyistä tarvetta vastaavaksi Perusopetuksen ja lukion saamenkielen ja 

saamenkielisen opetuksen viraksi. 

Virka on olemassa (viranhaltija on irtisanoutunut). Tunteja saamenkieli-

sessä opetuksessa on tulevina lukuvuosina runsaasti. 

 

Rehtorin ollessa virkavapaalla pykälän esittelee kehitysjohtaja (katso § 

168, liite 2). 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Rehtori 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 7.5.2018  104-114  

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:104,105,106,107,108,109,110,111,112. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 113,114.  

 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

siin 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: 113,114.  

 

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. 
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