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Kokousaika Maanantai 11.11.2019 klo 14.00-18.30  

 
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
  Berit-Ellen Juuso  vj 
     

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  213 § - 230 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Taru Mäkitalo   Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Unto Kultima   Jaakko Alamattila 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   13.11.2019 klo 15.00 
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Asialista 
 
213 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
214 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
215 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 
216 § Eroaminen luottamustoimesta / Taipalus 
217 § Uuden varavaltuutetun määrääminen / Lehto 
218 § Enontekiön liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys Oy:öön 
219 § Saamenkielisen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven siirtäminen johtavan 
sosiaalityöntekijän virkaan 
220 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2019 
221 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 
222 § Sopimuksen hyväksyminen Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämi-
sestä ja Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvastuun toteuttamisesta 
223 § Hankintayhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin kuntien kanssa 
224 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 7.10.2019 § 206 tekemään päätökseen / Leena Pa-
lojärvi 
225 § Kunnan verkkosivuston kävijäliikenneraportti 
226 § Eroaminen vanhusneuvoston jäsenyydestä / Mikiwer 
227 § Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin 
228 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
229 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
230 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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213 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima ja Jaakko Alamattila.  
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.   
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Unto Kultimaa ja Unto Kultima esitti Jaakko 
Alamattilaa, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 
15 alkaen kunnan kotisivulla. 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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214 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tapahtuneet 
5.11. Asuntoyhtiön Enontekiön Hetanranta, yhtiökokous 
6.11. Kilpisjärven asuntojen suunnittelupalaveri 
9.11. Arctic Land Adventure, onnittelukäynti, Peera 
 
Tulevat 
Kilpisjärvi, siivouksen ulkoistus 
Kuulemistilaisuus 14.11. klo 17, kouluverkon muutosesitys/Peltovuoman koulu  
  
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   
 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtai-
sia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtai-
sista asioista kunnanjohtajalle.  
 
Tapahtuneet 
8.10 Kivilompolon tullin avajaiset, valtuuston pj 
8.10 Viranhaltijakokous, Enontekiön-Muonion perusterveydenhuolto, LSHP 
9.10 Lapin poliisipäällikkö, tapaaminen (edunvalvonta), kunnanjohtaja ja valtuuston pj 
9.10 LapIT neuvottelu, ICT:n ulkoistaminen 
10.10 Yhteisen tapahtuman suunnittelu, Norja/Suomi/Lappi/Enontekiö, kunnanjohtaja ja val-
tuuston pj 
10.10 Lentokenttäpalaveri (edunvalvonta) 
10.10 Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n hallituksen kokous 
16.10 Lapin Yliopiston matkailuhanke ja sen mahdollisuudet Enontekiöllä, Rovaniemi 
16.10 Tutustuminen sähkömoottorikelkkaan, Aurora Powertrains Oy, Rovaniemi 
20.10 Maisemakävely, Hetta, Enontekiö 
21.10 Ikäihmisten virtapiiri, kunnanjohtajan kyselytunti 
21.10 Arctic Race neuvottelu 
22.10 LSHP:n neuvottelukunnan kokous, Hetta 
22.10 Kuntalaisfoorumi, teema: Talousarvio 2020 
23.10 Tunturi-Lapin luontokeskus 
24.10 Aluekehittämispäivät, Tunturi-Lapin Kehitys, Muonio 
25.10 Kirjastoauto 40 vuotta juhla, Hetta 
25.10 Täyen kuun taithessa, mm. yrittäjyys-kirjoituskilpailu nuorille, Hetta 
26.10 Tunturi-Lapin yrittäjäjuhla, Levi 
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28.10. Tosi-Lapin Markkinointityöryhmän yleiskokous 
29.10 Saavutettavuuden aluetyöryhmän kokous 
30.10 Hetan tulevaisuusskenaariot palaveri 
31.10 Kiinteistöyhtiöiden vuosikokoukset, EKA ja Ounasmajat 
5.11 Yhteistyöpalaveri Muonion kunnan kanssa 
10.11 Lapin yliopiston konferenssi, Kilpisjärvi 
 
Tulossa 
13.11 Valtuustoseminaari ja valtuusto 
14.-15.11 Enontekiön esittely, Valtakunnalliset kansalaisopistopäivät,  
25.11 Finavia (edunvalvonta), Hetta 
29.11 Kuntakonsernin pikkujoulut 
 
Valmistelussa 
- Vuosikello 2020 
- Selvityspyyntö, Sirola 
- LapIT:n tarjous kokonaispalvelutuotannosta 
 
Muut 
-Enontekiön kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
vuosille 2020 –2022 
-Asianhallinta toimeenpano, CaseM 
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215 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

  
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit 
hyväksytään seuraavasti:  

 yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %  

 vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %  

 muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %  

 rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 %  

 voimalaitos 0,93 %  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %  

 valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %  
 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodel-
le 2020 hyväksytään 21,25 %.  
 
Selostus  
Kuntalain 111 §:n mukaan Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista.  

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a § mukaan kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveropro-
sentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myön-
tämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tu-
loveroprosenttia. 

Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien 
suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosen-
tin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle 
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöveron kohteena 
on kiinteistö, joiksi luetaan 
 - tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 
 - erottamaton määräala ja 
 - varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.  
 
Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2020 ovat seuraavat:  
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 % 

  - Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,41 – 1,00 % 
  - Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93-2,00 %  

- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin välille 2,00 – 6,00 % 
- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 % 
- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10.  
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Enontekiön kunnan vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:  
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % 
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % 
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % 
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00% 
- voimalaitos 0,90 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %  
 
Tuloveroprosentti on vuonna 2019 ollut 21,25.  
 
Ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 verotulot olisivat yhteensä 6,233 milj. euroa, josta 
- kunnallisveroa kertyy arviolta 5,004 milj. euroa, 
- maksuunpantua kiinteistöveroa 0,837 milj. euroa, 
- yhteisöveroa 0,392 milj. euroa.   
 
Verotulokertymä vuodelle 2020 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton veroennuste-
kehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. 
maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Ve-
rohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja 
tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot.  

  
Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2020 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt on vapau-
tettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistöveroaste määritellään yleisen kiin-
teistöveroasteen alarajan mukaan, samoin kuin valtion omistamien suojelu- ja erämaa-
alueidenkin veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste määritellään 
erikseen, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja 
ovat siten verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin 
hyvä, että veroaste on määritetty.  
 
Vuoden 2020 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja kiinteistövero-
prosenteilla kuin vuonna 2019.  
 
Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2020 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5,290 euroa. 
Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2020 on arvioitu 0,830 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 
0,40 milj. euroa. Näin ollen kunnan verotulokertymäarvio vuodelle 2020 on 6,520 milj. euroa.  
 
Kunnan tuloveroprosentin muutos 0,25 % -yksiköllä lisäisi tuloverojen määrää n. 60 000 eu-
roa. Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on v. 2019 20,94 ja koko maan 19,88. 

  
Oheismateriaali 
Kuntien veroprosentit 2019  
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteisiä.  
Tiedoksi 
Kunnanvaltuusto 
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216 § Eroaminen luottamustoimesta / Taipalus 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toteaa Esa Taipaluksen menettäneen vaa-
likelpoisuutensa Enontekiön kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin 
hänen luottamustoimensa päättyvät.   
 
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen Esa Tai-
paluksen tilalle keskusvaalilautakuntaan. 
 
Selostus 
Esa Taipalus on toimittanut sähköpostin, jossa hän toteaa, ettei voi toimia keskusvaalilauta-
kunnassa paikkakunnalta muuton johdosta.  
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: 
Jäsenet 
Kalevi Keskitalo, pj. 
Säde Hautamäki, vpj. 
Pirita Palismaa 
Esa Taipalus 
Rami Niemelä 

 
Varajäsenet 
Marja-Leena Vieltojärvi 
Janne Näkkäläjärvi 
Satu Labba 
Eija Huhtaniska  
Ari Keskitalo 
Veikko Veijo 
Saijamaaret Kanerva 
 
Vaalilain 13 §:n mukaan Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskus-
vaalilautakunta. 

 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta 
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajä-
senet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle 
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh-
dokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 

 
Kuntalaki 78 § ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin 
toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös 
pannaan täytäntöön heti.” 
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Valmistelija  
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia 
 
Tiedoksi 
Kunnanvaltuusto 
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217 § Uuden varavaltuutetun määrääminen / Lehto 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 14.55.-15.03, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi 
kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  
 

 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskus-
vaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Olli Lehdon tilalle.  
 
Selostus 
Edesmennyt Olli Lehto on toiminut Vihreän liiton varavaltuutettuna. 

Vaalilain 93 §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää va-
jaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä 
uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti. 

Valmistelija  
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia.  

Tiedoksi 
Kunnanvaltuusto 
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218 § Enontekiön liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys Oy:öön 

 
Käsittely 
Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara ilmoittivat olevansa esteellisiä. Tämän jälkeen kokous ei 
ollut enää päätösvaltainen.  Puheenjohtaja totesi, että kokous ei ole päätösvaltainen.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistöjen siirtovalmistelun jatkamisen Enontekiön kun-
nan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä siten, että tavoiteaikataulu olisi 1.1.2020. 
Kunnanhallitus päättää teettää selvityksen kiinteistöjärjestelyn toteutusvaihtoehdoista sekä 
niiden verotuksellisista ja taloudellisista vaikutuksista (saatujen arvojen pohjalta). 
  
Selostus 
Konserniohjeen 5 § mukaan toimitusjohtajan vastuulla on hankkia konserniohjeissa määritel-

lyistä asioista, ennen yhtiön sisäistä päätöksentekoa, riittävän ajoissa konsernijohdon ennak-

kokäsityksen 

Konserniohjeen 9 §:n mukaan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen/hallituksen pu-
heenjohtajan on ennen omaa päätöksentekoaan hankittava kunnan konsernijohdon ennak-
kokäsitys ennen seuraaviin toimenpiteisiin ryhtymistä kunnanhallitukselta mm. toimintaan 
nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myymi-
nen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen. Em. neuvottelumenettelyllä varmiste-
taan asioiden huolellinen valmistelu, ja se on konsernijohdon keino ohjata ja valvoa konser-
niin kuuluvien tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta. 

Kunnanhallitus hyväksyi 20.8.2018 § 157 seuraavia ohjaus- ja toimenpide-ehdotuksia toi-
meenpantavaksi kuntakonsernin tytäryhteisöissä ja Enontekiön kunnassa sekä mahdollisuuk-
sien mukaan osakkuusyhtiöissä:  

- Yhtiöitä pyydetään tiivistämään kiinteistökannan hallintaa yhden johdon alle  

 

Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on (6.8.2019 § 7) on toimittanut kunnanhallitukselle seu-
raavan asian: 
 
ENONTEKIÖN LIIKEKIINTEISTÖJEN KESKITTÄMINEN ENONTEKIÖN KEHITYS OY:ÖÖN 
 
Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on 23.10.2018 valtuuttanut toimitusjohtajan valmistele-
maan Enontekiön kuntakonsernin kiinteistöjärjestelyä Enontekiön Kehitys Oy:n osalta pää-
määränä Enontekiön kuntakonsernin liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys 
Oy:öön. Osana valmistelua Lapin Arvokiinteistöt Oy:ltä on hankittu arviolausunnot keskeisis-
tä järjestelyn kohteina olevista kiinteistöistä. 
 
Liikekiinteistöjen keskittäminen Enontekiön Kehitys Oy:öön palvelee kuntakonsernin kiinteis-
töhallinnan kokonaisuutta. Enontekiön Kehitys Oy:n omistuksessa on sekä (1) kunnan omas-
sa, yleishyödyllisessä käytössä olevia kiinteistöjä ja osakkeita (museot, virastotalon siipi) että 
(2) kunnan ulkopuolelle vuokrattuja liikekiinteistöjä (rivihallit). Enontekiön kunnan suorassa 
omistuksessa puolestaan on ulkopuolelle vuokrattuja liikekiinteistöjä (yritystalo ja ns. eläin-
lääkäritalo).  
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Kiinteistö Oy Ounasmajat ja Kiinteistö Oy kunnan asunnot valmistelevat parhaillaan fuusioi-
tumista. Näin Enontekiön kuntakonsernin kiinteistöjen hallinta voisi jatkossa olla kahdessa 
yhtiössä, yhdessä vuokra-asuntoyhtiössä ja yhdessä liikekiinteistöyhtiössä. Lisäksi kunnan 
omassa käytössä olevia yleishyödyllisiä kiinteistöjä (koulut, museot, virastotalon osakkeet) 
olisi suoraan Enontekiön kunnan omistuksessa. 
 
Esitys: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää Enontekiön kunnanhallitukselle liitteen 2 mu-
kaista kiinteistöjen siirtoa Enontekiön kunnan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä. Tavoiteaika-
tauluksi esitetään 1.1.2020. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy valtuuttaa toimitusjohtajan ja 
hallituksen puheenjohtajan toimeenpanemaan kiinteistöjen siirron Enontekiön Kehitys Oy:n 
osalta, mikäli Enontekiön kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja mikäli siirron valmistelun ai-
kana ei tule ilmi uusia, huomattavia seurauksia. 
 
Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään esitykseen 
teknisluontoisia muutoksia, sekä päivittämään puuttuvia tietoja. 
 
Liitteet 
1 Yhteenveto arviolausunnoista ja arviolausunnot (ei-julkinen, tuodaan kokoukseen) 
2 Esitys kiinteistöjen siirrosta Enontekiön kunnan ja Enontekiön Kehitys Oy:n välillä (ei-
julkinen, tuodaan kokoukseen) 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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219 § Saamenkielisen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjärven siirtäminen johtavan sosiaalityön-
tekijän virkaan 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Merkitään, että Anne Näkkäläjärvi on antanut suostumuksensa siirtoon.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää siirtää saamenkielisen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne Näkkäläjär-
ven johtavan sosiaalityöntekijän virkaan 12.11.2019, mikäli viranhaltija antaa suostumuksen-
sa siirtoon.  
 
Selostus 
Hallintosäännön 28 § mukaan kunnan henkilöstöorganisaatiomallissa sosiaalityöstä vastaa-

vana toimialana on sosiaalitoimi ja toimialasta vastaa 1.11.2019 alkaen johtava sosiaalityön-

tekijä.  

Kunnanhallitus on 1.7.2019 § 158 päättänyt päättää perustaa johtavan sosiaalityöntekijän vi-
ran 1.11.2019 alkaen ja hyväksyi perustamisen yhteydessä viran tehtävät, kelpoisuusvaati-
mukset ja palkkahinnoittelukohdan. 

Viran tehtävät: 
Johtava sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta, sosiaalitoimen 
toimialan hallinnosta ja työllistämisestä sekä toimii lastensuojelulain mukaisena johtavana 
sosiaalityöntekijänä ja oppilashuoltolain mukaisena vastaavana koulukuraattorina.  
 
Johtava sosiaalityöntekijä toimii vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä ja vastaa erityishuol-
losta mukaan lukien toimintakeskus Hyrylän toiminnasta vastaaminen.  Lisäksi tehtävään si-
sältyy aikuissosiaalityötä.  
 
Tehtävänkuvaan kuuluu osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan vir-
ka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen. 
 
Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa tarkennetaan tehtävänkuvassa. 
 
Kelpoisuusvaatimus: 
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot yliopis-
tossa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa sosiaali-
työntekijän ammattia. 

Palkkahinnoittelukohta: KVTES, 04SOS04A 

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta säädetään 24 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:   
Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyt-
tää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai mää-
räaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjär-
jestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut  
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siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut 
siirtoon suostumuksensa. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan viranhaltijalle on ennen 1 momentissa tarkoitettua siir-
tämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Anne Näkkäläjärvi 
Henkilöstöjohtaja 
Palkkatoimisto 
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220 § Talousarvion toteutuminen 1-9/2019 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-9 tiedoksi ja edellyttää, että vastuuvi-
ranhaltijat ja lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa kuukausittain 
siten, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2019 mukaisina.  
 
Selostus 
Selvitys talousarvion toteutumisesta annetaan kokouksessa.  
 
Valmistelija:  
kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä/controller, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Vastuuviranhaltijat 
Lautakunnat 
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221 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

 Päätös  
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa asi-
an käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja esitteli asiaa ja kuntalaisilta saadut esitykset talousarviovalmisteluun.  
 
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.05- 16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi koko-
uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa 
asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
 
Selostus  
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas-
tuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy-
tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-
jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteis-
tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.  
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan 
ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-
loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota.  
 
Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin 
talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konserniti-
linpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarvi-
ossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olen-
naisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen 
konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanot-
taminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut 
olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa taikka mer-
kittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät  
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tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoitu-
vat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus mer-
kittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä 
sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.  
 
Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee 
kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katet-
tavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja 
yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  
 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-
vistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla ka-
tettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kun-
nilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayh-
tymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, 
alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-
velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei kon-
sernitaseen alijäämää.  
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja, 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset.  

 
Tiedoksi  
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222 § Sopimuksen hyväksyminen Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisestä ja Lapin 
sairaanhoitopiirin järjestämisvastuun toteuttamisesta 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Muonion ja Enontekiön perus-
terveydenhuollon järjestämisestä ja Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvastuun toteuttami-
sesta. 
 
Selostus 
Sopimus on jatkoa 2.10.2017 allekirjoitetulle sopimukselle ”Sopimus Muonion ja Enontekiön 
perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille ja siihen 
liittyvästä toiminnan siirtämisestä (liikkeenluovutus)”. Sopimus sisältää mm. palvelu- ja kus-
tannustason määrityksen, kustannusvastuut ja  
neuvottelukuntaa koskevat asiat.  
 
Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.  
Sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen. Sopimuksen voimassaolo päättyy tällöin 12 kuukauden 
kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona irtisanominen on toteutettu.  
 
Sopimusta on valmisteltu kuntien ja Lapin sairaanhoitopiirin viranhaltijakokouksissa sekä kä-
sitelty perusterveydenhuollon neuvottelukunnassa.  
 
Liitteenä on sopimus.  
 
Liite  
3 Sopimus Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisestä ja Lapin sairaan-
hoitopiirin järjestämisvastuun toteuttamisesta 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Lapin sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Sosiaalitoimen toimiala 
Hallinnon toimiala 
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 223 § Hankintayhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin kuntien kanssa 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, etttä Enontekiön kunta on mukana hankintayhteistyössä elintarvik-
keiden osalta Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa tulevana hankintakautena sopi-
muksessa mainittujen elintarvikkeiden osalta. Sopimukseen eivät kuulu poronliha, tuore ka-
la, tuoreet marjat, tuore leipä, peruna ja juurekset. 
 
Selostus 
Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat ja terveydenhuollon kuntayhtymät ovat jo use-
amman vuoden ajan harjoittaneet laajamittaista yhteistyötä elintarviketarjousten pyytämi-
sessä. Aiempi elintarvikesopimus astui voimaan 1.11.2016 ja päättyi 31.10.2018. Sopimuk-
seen sisältyi kaksi optiovuotta, jotka otettiin käyttöön. Tällä hetkellä on menossa viimeinen 
optiovuosi, joka on päättymässä 31.10.2020.  
Hankintayhteistyöllä saavutetaan yleensä merkittäviä etuja:  
- suurostajan edut; edullisemmat hinnat ja paremmat ostoehdot suuresta hankintavolyymis-
tä johtuen  
- yksi yhteinen kilpailutusprosessi  
- laaja asiantuntemuksen ja kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen 
 
Yhteistyösopimuksen osapuolena ovat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikka- ja 
materiaalipalvelut ja ne jäsenkunnat, jotka lähtevät mukaan hankintayhteistyöhön.  
Yhteistyösopimus koskee elintarvikkeiden kilpailuttamista sopimuskaudeksi 1.11.2020 - 
31.10.2022. Sopijaosapuolilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden op-
tiovuodella ajalle 1.11.2022 – 31.10.2023 ja 1.11.2023 – 31.10.2024. 
 
Kilpailuttaminen tapahtuu julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisesti.  
Hankinnan kohteena ovat keittiöiden käyttämät elintarvikkeet Lapin sairaanhoitopiirin alu-
een hankintarenkaalle. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa kilpailuttamisesta ja 
hankintaprosessista kokonaisuudessaan. Osapuolet tekevät hankinnat itsenäisesti sekä sitou-
tuvat noudattamaan sopimusta.  
 
Yhteisen kilpailutuksen ulkopuolelle jäävät aikaisemman sopimuksen mukaan poronliha, tuo-
re kala, tuoreet marjat, tuore leipä, peruna ja juurekset. Lähiruoka-hankintoja voidaan tehdä 
näiden tuotteiden osalta edelleen ja kehittää tuotteiden saatavuutta alueella.  

 
Liite 
4 Yhteistyösopimus elintarvikkeita koskevassa hankinnassa 

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia. 
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Tiedoksi  
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, logistiikka ja materiaalipalvelut 

 Ruoka - ja puhtauspalvelupäällikkö   
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224 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 7.10.2019 § 206 tekemään päätökseen / Leena Palojärvi 
 

Päätös 
Esityksen mukaan. 
 
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.40-17.50, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi  

 kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 
Asian käsittely  
Tämän pykälän alussa hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös josta oikaisuvaa-
timus on jätetty, koskee asian valmistelua. 
 
Kunnanhallitus toteaa, että edellisen kokouksen oikaisuvaatimusohjeissa on virheellisesti kir-
jattu § 206 kohtaan, jossa päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaa-
timus.  
 
Edelleen kunnanhallitus toteaa, että edellisen kokouksen oikaisuvaatimusohje oikaistaan §:n 
206 osalta kohtaan, jossa päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Selostus 
Leena Palojärvi on 16.10.2019 jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen pää-
töstä 7.10.2019 § 206, Asiavirheen korjaaminen. Kuntaliiton lakimiehen mukaan kunnanhalli-
tuksen palauttaessa asian kunnanjohtajan käsiteltäväksi, kunnanhallitus ei päätöksellään rat-
kaissut palkkausasiaa, vaan asia on edelleen vireillä. Tällöin ko. päätös koskee asian valmiste-
lua, johon ei saa hakea muutosta, ja oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. 

 

Kuntalaki 136 § Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus 
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta 
 
Kuntaliiton sivuilla kohdassa muutoksenhakuohjeet todetaan seuraavaa: 
Oikaisuvaatimusohjeet ja niiden korjaaminen: Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on sovel-
tuvin osin voimassa mitä hallintolain 47 §:ssä säädetään valitusosoituksesta. Virheellisten tai 
puutteellisten oikaisuvaatimusohjeiden vaikutukset ja oikaisuvaatimusohjeiden korjaaminen 
määräytyvät soveltuvin osin hallintolain 49 §:n mukaisesti. 
 
Hallintolain 49 § Valitusosoituksen korjaaminen 
Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai päätöksessä on virheellisesti ilmoitettu, ettei siihen saa 
hakea muutosta valittamalla, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen valitusosoitus. 
Jos valitusosoitus on virheellinen, viranomaisen on annettava uusi valitusosoitus, jos sitä 
pyydetään valitusosoituksessa mainitussa tai säädetyssä valitusajassa. 
Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksiannosta. 
 
Liite 
5 Leena Palojärven oikaisuvaatimus 
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Valmistelija 
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Leena Palojärvi 
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225 § Kunnan verkkosivuston kävijäliikenneraportti  
 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi. 

Selostus 
Kunnan verkkosivuston kävijäliikenneraportti 1-9/2019, mikä perustuu Google Analytics  
–aineistoon. 

Oheismateriaali  
Kävijäliikenneraportti 1-9/2019 

Valmistelija 
kunnanjohtaja, viestintä- ja kulttuurikoordinaattori, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteisiä. 
 
Tiedoksi 
- 
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226 § Eroaminen vanhusneuvoston jäsenyydestä / Mikiwer 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti myöntää Antero Mikiwerille eron vanhusneuvostosta ja valitsi hänen 
tilalleen jäseneksi vanhusneuvostoon Paavo Hyvösen.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää myöntää Antero Mikiwerille eron vanhusneuvostosta ja valitsee hä-
nen tilalleen jäsenen vanhusneuvostoon.  

 
Selostus 
Antero Mikiwer on sähköpostitse ilmoittanut, että on kunnanhallituksen kokouksessa 
7.10.2019 tullut valituksi vanhusneuvoston jäseneksi. Hän kiittää luottamuksesta, ja ilmoittaa 
että ei ota tehtävää vastaan.  

 
Vanhusneuvoston jäsenet ovat seuraavat:  
Jäsen Varajäsen  
Outi Kurkela pj. Oula-Matti Palojärvi 
Piia Juuso  Berit-Ellen Juuso 
Antero Mikiwer Tuula Kivipää 
Tuula Ruponen  Seija Laurila 
Ristenrauna Magga Marja Näkkälä 
Onni Niemelä  Salli Stoor 
Ulla-Maija Syväjärvi Erkki Halkosaari 
Elma Vuontisjärvi Riitta Keskitalo  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia  
 
Tiedoksi 
Antero Mikiwer 
Valittu henkilö 
Vanhusneuvosto 
Luottamushenkilökortisto  
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227 § Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti nimetä toimikaudekseen edustajansa lautakuntiin seuraavasti: 
hyvinvointilautakunta: Taru Mäkitalo  
elinvoimalautakunta: Ulla Keinovaara 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa lautakuntiin. 
 
Selostus 
Hallintosääntö 133 § 
”Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edusta-
jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrä-
tä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen 
valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.” 

 
Valittavan kunnanhallituksen edustajan erityisenä tehtävänä on pitää silmällä kunnan hyvän 
hallinnon ja taloudenhoidon kokonaisuutta. Valitulla edustajalla on oikeus ottaa osaa keskus-
teluun, mutta ei osallistua itse päätöksentekoon. Mikäli kunnanhallituksen edustaja ei pidä 
toimielimen päätöksiä laillisina tai tarkoituksenmukaisina, hänen velvollisuutenaan on kiin-
nittää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan tai hallintojoh-
tajan huomiota asiaan sen harkitsemiseksi, olisiko asia otettava kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi. 

 
Kunnanhallituksella on mahdollisuus nimetä edustajansa elinvoimalautakuntaan ja hyvin-
vointilautakuntaan. 

Valmistelija  
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutuksia.  

Tiedoksi 
Nimetyt edustajat 
Elinvoimalautakunta 
Hyvinvointilautakunta 
Luottamustoimikortisto 
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228 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 7.10.2019 laillisiksi ja panna ne 
täytäntöön.  
 
Selostus  
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  
 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on 
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  
 
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytän-
töönpanosta.  
 
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 7.10.2019 ja käsitellyt seuraavat asiat:  
38 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
39 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset  
40 § Tilintarkastuksen kilpailuttaminen  
41 § Eronpyyntö luottamustoimista 
42 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei tunnistettu vaikutuksia, täytäntöönpanopäätös 

 Tiedoksi 
 - 
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229 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 
Elina Rousu-Karlsen: Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 
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230 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 
Päätös 
Esityksen mukaan. 
 
Käsittely 
Hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

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

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
5. Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 8.10.-10.11.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-24.10.2019 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
- 22.10.2019  
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
- 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
- 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
- Palkkauksen tarkistaminen ajalle 19.8.-12.12.2019/toimisto- ja tapahtumasihteeri 
(16.10.2019) 
- Palkkauksen tarkistaminen/hallintojohtaja, ajalle 19.8.-12.12.2019  (29.10.2019) 
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Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          202-212                                                   
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimus-
ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa. 
 
Pykälät: 213,214,215,216,217,218,220,221,224,225,227,228,229,230. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 219,222,223,226. 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta 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: 219,222,223,226. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteel-
la oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystie-
tona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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