
Enontekiön kunta   Pöytäkirja   11. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Lauantai 1.9.2018 klo 13.00 - 14.12 

Julkinen kokous 

 

Kokouspaikka Koulukeskuksen piha 

 

Saapuvilla Elli-Maria Kultima  pj   

olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi  I vpj 

  Jaakko Alamattila   II vpj 

  Outi Kurkela  j  

  Unto Kultima  j 

  Leena Palojärvi  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:  169 § - 186 §   

 

 

 

P-öytäkirjan  

allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

(pl. § 184  

 

 

 

  Jaakko Alamattila  

  puheenjohtaja (§ 184) 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Unto Kultima  Leena Palojärvi 

 

 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  3.9.2018 klo 15 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

 

169 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

170 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

171 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

172 § Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen 

173 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 

174 § Talousarvion toteutuminen 1-7/2018 

175 § Valtuustoaloite postin jakelun heikentämisestä/ Ulla Syväjärvi  

176 § Valtuustoaloite/ Vaalitelineet  

177 § Valtuustoaloite/ Yhteinen monikielinen kirjastotyöntekijä 

177 § Valtuustoaloite/ Yhteinen monikielinen kirjastotyöntekijä 

178 § Valtuustoaloite/ Kunnalle esitetyt kokous- ja tapahtumakutsut 

179 § Valtuustoaloite/ Kutsujen toimittaminen sähköpostiin 

180 § Valtuustoaloite/ Norjan kielen ottamisesta opetussuunnitelmaan 

181 § Valtuustoaloite/ Liikuntatilojen käytöstä 

182 § Valtuustoaloite/ Muovinkeräyspisteet kyliin 

183 § Suostumuksen antaminen Enontekiön kunnalta ostetun ao-tontin myymi-

seen rakentamattomana  

184 § Kauppakirjan hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kilpissafarit ky:n 

välillä 

185 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

186 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 1.9.2018 3 
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Khall 169 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Ala-

mattilan esityksestä Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsenin esityksestä 

Leena Palojärvi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan ko-

kouksen työjärjestykseksi. 

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 13.10-13.20, jonka aikana pal-

kittiin Enontekijät 2018 Kari Kola, Pirkko Kuusela ja Juha Tornensis.  

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.   

 

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 170 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

-Enontekiön kunta ja monet muut tahot ovat ajaneet voimakkaasti poliisi-

asiaa ja poliisi on saamassa lisää rahaa 

-House of Laplandin edustajien tapaaminen 28.8.2018 

-Mökkiläispiknik kotiseutumuseolla 31.8.2018 

-Yritystalon avajaiset 20.9.2018 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtuneet 

21.8. Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokous, hallituksen pj 

21.8 Kirkkoherran tapaaminen, yhteistyön kartoittaminen (Luppokoti), val-

tuuston pj ja kunnanjohtaja 

22.8 OSKE-päivät, Kilpisjärvi, kunnanjohtaja 

23.-24.8 Johtoryhmän TA2019 suunnittelupäivät, Kilpisjärvi 

28.8 Lämpövoimala, tapaaminen, Ari Hooli, kunnanjohtaja ja tekninen joh-

taja 

30.8 Yhteistoimintaryhmän kokous 

31.8 Mökkiläispiknikki, kunnanjohtaja 

 

Tulevat 

7.9 Ministeri Mykkänen, tapaaminen 

7.9 FINAVIA, tapaaminen 

12.-13.9 Kuntamarkkinat, Helsinki 

17.9 Uusi rakennustarkastaja Arto Kantola aloittaa 

 

Valmistelussa 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja 
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Khall 171 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Elli-Maria Kultima 

-Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokous 

-Piispa Samuel Salmi siunasi Kilpisjärven muistolehdon.   
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Khall 172 § Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita varhaiskasvatusohjaajan virkaan Sarita 

Helttusen ja varalle Reetta Kumpulaisen.    

 

Selostus 

Haastattelut on pidetty 29.8.2018 klo 15 alkaen. Yksi hakijoista, Ronja 

Ojala, on perunut hakemuksensa. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 20.8.2018 § 156 

 

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 
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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 ” 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstökoordinaattori 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Liite 

1 Yhteenveto hakijoista (yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta 

valintapäätöksen jälkeen) 

 

Tiedoksi 

Virkaa hakeneet (kirje ja ote päätöksestä) 

Elinvoimalautakunta (kopio päätöksestä) 
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Khall 173 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli henkilöstöraportin keskeisen 

sisällön. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2017 ja toi-

mittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 on liitteenä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstökoordinaattori, vastaava toi-

mistosihteeri 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei Vaikutuksia. 

 

Liite  

1  Henkilöstöraportti 2017  

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat (kopio ja liite) 

Lautakunnat (kopio ja liite) 
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Khall 174 § Talousarvion toteutuminen 1-7/2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selvitti talouden toteutumisen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-7 tiedoksi ja edel-

lyttää, että toimialajohtajat ja –vastaavat, muut vastuuviranhaltijat ja 

lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa kuukau-

sittain siten, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2018 

mukaisina.  

 

Selostus 

Selvitys toteutumisesta annetaan kokouksessa.  

 

Valmistelija:  

hallintojohtaja, pääkirjanpitäjä/controller 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei Vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Toimialajohtajat ja –vastaavat  

Vastuuviranhaltijat 
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Khall 175 § Valtuustoaloite postin jakelun heikentämisestä/ Ulla Syväjär-

vi  

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta on toimittanut kirjeen postil-

le, joka on vastauskirjeessään todennut sopeuttavansa toimintaansa perin-

teisen postin kysynnän laskuun digitalisaation seurauksena.   

 

Selostus 

Kunta on toimittanut kirjeen Postille. Posti on vastauskirjeessään toden-

nut, että Posti sopeuttaa toimintaansa perinteisen postin voimakkaaseen 

kysynnän laskuun, joka on seurausta sähköisen viestinnän nopeasta kasvus-

ta. Digitalisaatio on pudottanut postin jakelumäärät jo 1960-luvun tasol-

le. Tänä vuonna jakelumäärän lasku vähentää Postin liikevaihtoa yli 70 

miljoonaa euroa. Lähetysmäärien väheneminen edellyttää Postilta jatkuvaa 

uudistumista ja uusien toimintatapojen kehittämistä kannattavan toiminnan 

turvaamiseksi. 

 

Postin jakelussa tapahtuneissa viiveissä ym. on tarpeellista ottaa yhteys 

Postiin, jotta reklamaatiot tulevat kirjatuiksi. 

 

Kunnanhallitus 8.2.2018 § 56 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa viranhaltijoille tehtäväksi selvittää tilan-

teen ja tehdä kirjelmän asiasta Postille, mikä toimitetaan kunnanhalli-

tukselle tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Ulla Syväjärvi teki valtuuston kokouksessa 26.1.2016 seuraavan valtuusto-

aloitteen: 

 

”Haluan selvityksen Postin jakelun heikentämisestä. Huoli on suuri pos-

tinjakajamuutoksista.” 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset negatiivisia 

 

Tiedoksi 

Ulla Syväjärvi 
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Khall  176 § Valtuustoaloite/ Vaalitelineet  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunta määrittää vaalimainospaikat ja antaa 

vaalitelineet puolueiden käyttöön maksutta. 

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on 4.4.2018 § 3 palauttanut aloitteen kunnanhallituksel-

le.  

 

Birgitta Eira on tehnyt 4.4.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- ”Vaalitelineet siirretään vaalilautakunnan vastuulle. Vaalilautakunta 

pystyttää, kerää pois vaalitelineet kylittäin vaalien yhteydessä. Puolu-

eet vastaavat mainosten laittamisesta.” 

 

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämi-

seen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsi-

jayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille 

varatuissa telineissä. Vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus 

vaihtelevat kunnittain. 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että kunta määrittää vaalimainospaikat ja antaa 

vaalitelineet puolueiden käyttöön. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää, että kunta määrittää vaalimainospaikat ja antaa 

vaalitelineet puolueiden käyttöön. 

 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 

16.30-16.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan samal-

la kokoonpanolla lukuun ottamatta Seppo Alatörmästä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että vaalitelineet on luovutettu kyläyh-

distyksille, joten on kyläyhdistysten tehtävänä pitää ne kunnossa.  

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteet: 

- Enontekiön kunta on luovuttanut vaalitelineet kyläyhdistyksille, mutta 

yhdistykset eivät ole ottaneet niitä vastaan. Vaalitelineillä on vai-

kutusta mm. äänestysaktiivisuuteen, joten ne tulisi saada kuntoon tu-

levia vaaleja varten. 

Valmistelija 

hallintojohtaja 
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Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 1.9.2018 13 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 177 § Valtuustoaloite/ Yhteinen monikielinen kirjastotyöntekijä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta ei selostusosassa mainituin 

perustein esitä uutta tehtävää.  

   

Selostus 

Kunnanvaltuusto on 4.4.2018 § 3 palauttanut aloitteen kunnanhallituksel-

le. 

 

Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunta on keskustellut asiasta ko-

kouksessaan.  Aluehallintoviraston kanta on, että avustusta ei voida 

osoittaa, koska lainausmäärät huomioiden henkilöstöä on jo riittävästi.  

Aluehallintovirasto mielestä yhteistyön tiivistäminen Rovaniemen kirjas-

to/saamenkielinen erikoiskirjasto kannattaa selvittää.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 § 44 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että asia on käsitelty sivistyslautakunnas-

sa ja viedään kirjastoauton johtokunnalle tietoon.  

Käsittely 

Keskustelun aluksi luettiin sivistyslautakunnan päätös 7.9.2016 § 87: 

”Enontekiön sivistyslautakunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa kir-

jastoautotoimikunnalle.” 

Kunnanjohtajan muutti esitystä seuraavasti: Kunnanhallitus päätti todeta, 

että asia on käsitelty sivistyslautakunnassa ja viedään kirjastoauton 

johtokunnalle tietoon.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että asia on käsitelty sivistyslautakun-

nassa ja kunnan kanta viety kirjastoauton johtokunnalle tietoon.  

Selostus 

Outi Kurkela on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- Aloite koskee aikaisempaa Kurkelan aloitetta kirjastoauton työntekijän 

virasta siten, että perustettaisiin yhteinen monikielinen kirjastotyönte-

kijän virka, johon haettaisiin suomen, saamen, norjan tai ruotsin kielen 

taitoista osaajaa. Virka perustettaisiin Enontekiön kunnan kirjastolle ja 

kirjastoautolle mm. eläköityminen kirjastoautossa. Ulla-Maija Syväjärvi 

piti asiaa tärkeänä. 

 

Sivistyslautakunnan päätös on nähtävillä kokouksessa.  

 

Kirjastovirka on perustettu ja täytetty Muonion kunnan toimesta, koska 

Muonion kunta isännöi kirjastoautoa.  
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Valmistelija 

hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia  

 

Tiedoksi 

Outi Kurkela 
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Khall 178 § Valtuustoaloite/ Kunnalle esitetyt kokous- ja tapahtumakutsut 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanjohtajan ajankohtaisiin asioi-

hin on pyritty keräämään merkittävimmät tapahtumat ja tilaisuudet. Kun-

nanhallitus ei näe tarkoituksenmukaiseksi listata kaikkia kuntaan tullei-

ta kutsuja. 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on 4.4.2018 § 3 palauttanut aloitteen kunnanhallituksel-

le.  

 

Kuntaan tulee satoja kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin vuosittain.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 § 53 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että luottamushenkilöt raportoivat edus-

tuksistaan hallituksen pykälässä ”Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- 

ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista.” ja kunnanjohtajan 

ajankohtaisiin asioihin on pyritty keräämään merkittävimmät tapahtumat ja 

tilaisuudet. Kunnanhallitus ei näe tarkoituksenmukaiseksi listata kaikkia 

kuntaan tulleita kutsuja. 

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 27.9.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- Listataan tapahtumia ja kokouksia joihin kunta on kutsuttu sekä lista-

taan onko Enontekiön edustus ollut paikalla.  

 

Valmistelija 

hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Khall 179 § Valtuustoaloite/ Kutsujen toimittaminen sähköpostiin 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että toimitetaan viesti sähköpostiin siitä, että 

postia on tullut dropboxiin. 

 

Käsittely 

Leena Palojärvi esitti, että toimitetaan viesti sähköpostiin siitä, että 

postia on tullut dropboxiin. Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsen kannat-

tivat esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Leena Palojärven esi-

tystä, jota Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsen ovat kannattaneet, äänes-

tävät ”ei”, Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa ää-

nestyksessä annettiin 1 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko) ja 4 ”ei” ääntä 

(Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Palojärvi Leena, Rousu-Karlsen Elina).  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanhallituksen ja –valtuuston ko-

kousaineiston lisäyksistä dropboxiin ei lähetetä erikseen sähköpostia, 

koska ilmoitus tulee näkyville kunnan luottamushenkilöiden käytössä ole-

viin tietokoneisiin. Kokouksista, joita ei ole vuosikellossa mainittu 

lähetetään tieto myös sähköpostilla.   

Perusteluna on, että nykyisen järjestelmän käyttöönotolla on mm. haluttu 

vähentää moninkertaista työtä sekä sähköpostien lähettämistä.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on 4.4.2018 § 3 palauttanut aloitteen kunnanhallituksel-

le.  

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 26.2.2018 § 55 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että silloin kun dropboxiin tulee kokousmateriaali 

on hyvä että sähköpostiin tulee ilmoitus.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti seuraavaa: Silloin kun dropboxiin tulee kokous-

materiaali on hyvä että sähköpostiin tulee ilmoitus. Elina Rousu-Karlsen 

kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava Elli-Maria Kultiman  

kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka 

kannattavat kunnanjohtajan tekemää ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka 

kannattavat Elli-Maria Kultiman esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” 

ääntä (Jaakko Alamattila, Ulla Keinovaara, Janne Näkkäläjärvi) ja 4 ”ei” 

ääntä (Elli-Maria Kultima, Pentti K. Keskitalo, Outi Kurkela, Elina Rou-
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su-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt El-

li-Maria Kultima ehdotuksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että dropboxiin lisätyistä vuosikellon 

mukaisista kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousaineiston lisäyksistä  

tulee ilmoitus kunnan käyttöön antamien kannettavien tietokoneiden näy-

tölle, joten erillistä sähköpostikutsua ei perusteltua lähettää. Ylimää-

räisistä kokouksista lähetetään lähtökohtaisesti tieto sähköpostilla.   

Selostus 

Taru Mäkitalo on tehnyt 29.11.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

Kutsut tulisi toimittaa myös sähköpostiin.  

 

Valmistelija 

hallintojohtaja 

 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

 

Tiedoksi 

Taru Mäkitalo 
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Khall 180 § Valtuustoaloite/ Norjan kielen ottamisesta opetussuunnitel-

maan 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa opetuksen toimialan tehtäväksi toteuttaa 

Norjan kielen opetusta kouluissa tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Selostus 

Elina Rousu-Karlsen on tehnyt 4.4.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- ”Norjan kieli otettaisiin Enontekiön kunnan opetussuunnitelmaan.” 

 

Norjan kielen opiskelun lisääminen Enontekiön kunnassa katsotaan tarpeel-

liseksi sekä matkailun että Norjan pohjoisten kuntien ja Enontekiön yh-

teistyön vuoksi. Norjan kielen opetuksen lisäämisen selvityksen tekeminen 

on annettu vs. rehtorin tehtäväksi elokuun loppuun mennessä johtoryhmän 

kokouksessa 4.6.2018. 

 

Tehdyn selvityksen mukaan norjan kielen opiskelun lisäämisvaihtoehdot 

ovat seuraavat: 

1. Jatketaan mahdollisten kerhojen pitämistä, haetaan vuosittain ker-

hoavustusta tähän toimintaan. 

2. Tarjotaan edelleen norjan kieltä valinnaisaineena. 

3. Tarjotaan norjan kieltä etä- tai lähiopetuksena Enontekiön Eräluki-

ossa. Tällaiset kurssit olisivat ns. soveltavia kursseja, jotka 

voidaan laskea opiskelijan kokonaiskurssimäärään.  

4. Yritetään saada yrittäjyyskoulutusta lukiolaisille yhteistyössä La-

pin AMK:n kanssa ja sen yhteyteen myös norjan kielen kursseja. 

5. Lisätään Enontekiön kunnan Perusopetuksen tuntijakoon lisätunteja 

eri luokka-asteille. Tämä vaihtoehto on epärealistinen, koska lisä-

tunnit täytyy tarjota vapaaehtoisina. Tällöin osa oppilaista ottaa 

ja osa oppilaista ei ota norjan kieltä, jolloin koulupäivien pituus 

on eri. Koulukuljetusten järjestäminen ei silloin onnistu taloudel-

lisesti kannattavasti lakisääteisten matka/odotusaikojen puitteis-

sa. 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiivisia 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, rehtori, hallintojohtaja 

 

Tiedoksi 

Elina Rousu-Karlsen 

Opetuksen toimiala 
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Khall 181 § Valtuustoaloite/ Liikuntatilojen käytöstä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus on päättänyt 20.8.2018 Hetan koulukeskuksen liikuntasalin 

sekä Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käyttöä koskevista peri-

aatteista, ohjeista ja maksuista. Em. linjausten mukaan enontekiöläiset 

yhdistykset voivat hakea vapautusta käyttövuoromaksuun, joten tätä kautta 

kuntalaiset pääsevät käyttämään tilaa maksutta.  

Selostus 

Elina Rousu-Karlsen on tehnyt 4.4.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- ”Enontekiön kunnan liikuntatilat ilmaiseksi kaikkien kuntalaisten käyt-

töön.”  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiivisia 

 

 

Tiedoksi 

Elina Rousu-Karlsen 
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Khall 182 § Valtuustoaloite/ Muovinkeräyspisteet kyliin 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen Lapecolle muovinkeräyspisteiden 

saamiseksi Hettaan, Kilpisjärvelle ja Karesuvantoon. 

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 4.4.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- ”Enontekiön kunta toimii aktiivisesti sen eteen, että kuntaa saadaan 

muovinkeräyspisteet Hettaan, Kilpisjärvelle ja Karesuvantoon”.  

 

Valmistelija 

hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiivisia 

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Khall 183 § Suostumuksen antaminen Enontekiön kunnalta ostetun ao-tontin 

myymiseen rakentamattomana 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksen myydä ao. tontin rakentamatto-

mana ja ettei myyntiehdoissa mainittua ”sopimussakkoa” peritä. 

 

Selostus: 

 

Sari Siirtola on hakenut suostumusta myydä omistamansa määräalan rakenta-

mattomana. 

Alkuperäisessä kiinteistön määräalan kauppakirjassa on kaksi ostajaa, 

kokouksessa esillä olevalla kiinteistön lahjakirjalla Sari Siirtolalla on 

yksin omistusoikeus määräalaan. 

   

Kunnalta ostaman kiinteistön kauppakirjaan sisältyy ehtoja seuraavasti: 

 

Ehto 5) Ostaja sitoutuu rakentamaan ostamalleen tontille asemakaavan mu-

kaiseen käyttötarkoitukseen rakennukset, joiden on oltava valmiina 5 vuo-

den kuluttua tämän kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Asemakaavaehdotuk-

sen mukaisesta kerrosalasta on rakennettava vähintään 80%. 

 

Ehto 6) Ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa määräalaa ja siitä 

muodostettavaa tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen. 

 

Ehto 7) Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt edellä edellytettyä 

rakentamisvelvoitetta tai on edellä olevan ehdon vastaisesti luovuttanut 

määräalan tai siitä muodostetun tilan rakentamattomana tai vajaasti ra-

kennettuna edelleen tai on käyttänyt tonttia asemakaavan vastaisesti, on 

hän velvollinen palauttamaan tontin kunnalle kauppahinnalla, josta vähen-

netään kunnan kuluina 2 000 euroa. 

 

Kokouksessa ovat nähtävillä seuraavat asiakirjat: 

 

- Kunnanhallitukselle esitetty suostumus, liitteineen 3kpl.  

      1.8.2018 

- Kiinteistön lahjakirja    4.4.2016 

- Kiinteistön määräalan kauppakirja   4.7.2012 

 

 

Valmistelija 

tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Sari Siirtola 

pirkko.imponen@maanmittauslaitos.fi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja 
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Khall 184 § Kauppakirjan hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Kilpissafarit 

ky:n välillä 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta 

tämän pykälän ajaksi. Toinen varapuheenjohtaja Jaakko Alamattila toimi 

puheenjohtajana tämän pykälän ajan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Enontekiön kunnan ja Kilpissafarit ky:n  

välillä kiinteistön määräalaa koskevan kauppakirjan.   

 

Selostus 

Liitteenä on kauppakirja ja kartta.  

 

Kauppakirjan muiden ehtojen mukaan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy 

ostajille eli luovutuksensaajille suhteessa ½ molemmille kun Enontekiön 

kunnanhallitus on kaupan hyväksynyt ja kun kauppahinta on kokonaan mak-

settu. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset positiiviset. 

 

Liite  

2 Kauppakirja 

 

Tiedoksi 

Kilpissafarit ky. 

Infrastuktuuri toimiala 
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Khall 185 § 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 20.8.-

31.8.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

-22.5.2018 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 1.9.2018 24 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 186 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Kunnanjohtaja totesi, että Tapio Huttunen on haastanut kunnanhallituksen 

Keiling peliin kokouksen jälkeen. 

 

Unto Kultima  

-”Vaadin kunnanhallituksen käyttämään otto-oikeutta koskien asiaa; Lasten 

koulunkäyntiä Ruotsin Karesuvannon koulussa, pikaisesti, koska lapset 

eivät tällähetkellä käy missään koulussa.” 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 1.9.2018  169-186  

 

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: 169-171, 174-182, 185-186.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 172, 173, 183, 184.  

 

 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: 172, 173, 183, 184. 

 

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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