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Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 13.5.2019 klo 14.00-19.36 

 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla Elli-Maria Kultima  pj   

olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi  I vpj 

  Jaakko Alamattila   II vpj 

  Outi Kurkela  j  

  Unto Kultima  j 

  Leena Palojärvi  j (poistui klo 19.35) 

  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 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja § 118 

 

  

 

 

Asiat:  115 § - 131 §   

 

  

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan    

tarkastajat Jaakko Alamattila   Janne Näkkäläjärvi 

 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  15.5.2019 klo 15 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

115 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

116 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

117 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

118 § Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus 

119 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 23.3.2019 § 66 tekemään päätök-

seen koskien rehtorin viran täyttämistä/Pekka Tjäderhane 

120 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen 

121 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

122 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 

123 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

124 § Lausunto Käsivarren alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

125 § Graafinen ohjeistus Enontekiön kunnan markkinointilogon käyttöön 

126 § Jäsenen nimeäminen kielistrategiatyöryhmään 

127 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puisto-

mäentie 4-6, osakkeet 329 – 387 

128 § Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakunnan jäsen 

129 § Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakunnan jäsen 

130 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

131 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 115 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Ala-

mattila ja Janne Näkkäläjärvi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti 

esityslistan kokouksen työjärjestyksen siten, että kaavoituksen ajankoh-

taiskatsaus käsiteltäisiin §:n 117 jälkeen, oikaisuvaatimusasia ennen 

hallinnollisen rehtorin viran täyttämistä ja että oikaisuvaatimuspykälä 

jaetaan tarkennettuna.  

 

Käsittely 

Unto Kultima esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilaa ja Outi 

Kurkela Janne Näkkäläjärveä. Kunnanjohtaja esitti, että pykäläjärjestystä 

muutettaisiin niin, että kaavoituksen ajankohtaiskatsaus käsiteltäisiin 

§:n 117 jälkeen, oikaisuvaatimusasia ennen hallinnollisen rehtorin viran 

täyttämistä ja että oikaisuvaatimuspykälä jaetaan tarkennettuna, mitkä 

kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen ko-

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. 

aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 116 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen 

jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Päätökset 

-Vapaa-aikatoimen avustukset 

 

Muut 

- Edunvalvontakirje, Enontekiön kunta, kunnat ja Kuntaliitto: Valtion 

budjettirahoitusta liikenneinfraan nostettava 800 miljoonalla eurolla 

- Edunvalvontakirjeet Enontekiön lentoaseman puolesta; Merja Kyllönen 

työryhmän ”Eduskunnan liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen” pu-

heenjohtaja, em. työryhmän jäsenet ja Lapin kansanedustajat 

 

Birgitta Eira tiedusteli Lapecon kokouksessa esille otettavia asioita.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää ky-

symyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 

6.5 Kuntalaisfoorumi, Sähkö Oy:n asia ja Luppokotiasia  

9.5 Kylätapaaminen, Karesuvanto, hallituksen pj ja kunnanjohtaja sekä 

johtavat viranhaltijat 

 

Tulossa 

15.-16.5 Kunnallisjohdon seminaari, Lappeenranta, valtuuston pj, halli-

tuksen pj ja kunnanjohtaja 

19.5 (sunnuntai) Kylät Lapissa, Kittilä, kunnanjohtaja paneelikeskuste-

lussa 

22.5. Yhdistysfoorumi 

23.-24.5. Rajakuntien neuvosto, Murmansk, valtuuston pj. ja kunnanjohtaja 

Päätökset 

-  

Valmistelussa 

- Talouden painelaskelmat 

- Talousarvioraami 2020-22 

- Hallintosääntö 

- Evästyskeskustelu yhtiöiden hallituksista 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Muut  

- Edunvalvontakirje Metsähallitukselle (arkkien pito ja kevytrakenteisten 

tukikohtien säilytys Käsivarren erämaa-alueella) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 117 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

Outi Kurkela: Lapin liiton tarkastuslautakunnan kokous. 

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.00-15.15, minkä jälkeen pu-

heenjohtajan totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuunot-

tamatta Leni Karisaarta.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 118 Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi katsauksen.  

 
Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä kaavoitusasioita. 

Merkitään, että Leni Karisaari tuli kokoukseen tämän pykälän alussa klo 

15.17. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi katsauksen. 

 

Selostus 

Tekninen johtaja käy läpi kaavoituksen kokonaistilanteen.   

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 119 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 23.3.2019 § 66 tekemään 

päätökseen koskien rehtorin viran täyttämistä/Pekka Tjäderhane 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa tekijä ei ole esittänyt 

laillisuusperusteita vaan oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa lähinnä tar-

koituksenmukaisuusperusteisiin. Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaa-

timuksen seuraaviin seikkoihin viitaten. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että hallinnollisen rehtorin tehtäväkuvassa määri-

tellään tarkemmin tehtävät. Tehtäväkuvaan ei liity opettaminen ja tehtä-

vässä korostuu opetustoimen kokonaisuuden johtaminen ml. lautakunnan val-

mistelu- ja esittelyvastuu.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnan koulujen johtamisrakenteen selvittämi-

nen on kesken ja hallinnollisen rehtorin tehtäväkuvassa koulujen johtami-

seen liittyvät tehtävät tulevat vähenemään.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että lainsäädäntö ei määritä sitä, että jos on 

hallinnollinen rehtori, tulisi olla erikseen pedagoginen rehtori. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että lainsäädäntö ei määritä virkanimikkeitä vaan 

kunta päättää niistä. Hallinnollisen rehtorin virkanimike vastaa tehtävä-

kuvaa ja hallinnollisen rehtorin tehtävän luonteen vuoksi sopimusalana on 

KVTES, kun huomioidaan hallinnollisen rehtorin tehtävänkuva ja toteaa 

että palkkatoiveen pyytäminen on mahdollista.  

 

Selostus 

Pekka Tjäderhane on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien rehtorin viran 

täyttämistä (25.3.2019 § 66). 

 

Hallintolaki 49 g §: 

”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen 

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa 

hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oi-

kaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaati-

muksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemi-

seen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia. 

 

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä 

ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten 

kuin 50–53 §:ssä säädetään.” 

 

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että Enontekiön kunnan kunnanhallitus 

muuttaa 25.3.2019 tekemäänsä päätöstä 66 § seuraavasti: rehtorin vir-

kanimike hallinnollinen rehtori, työehtojen osalta KVTES, tehtävään mää-

ritetään kokonaispalkka ja tehtävässä noudatettava työaikamuoto on koko-

naistyöaika. Hakijalta pyydetään palkkatoive. Oikaisuvaatimuksessa tode-

taan, että edellä esitettyjen tilalla tulee olla virkanimikkeenä rehtori 

ja palkkauksessa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa noudatettaisiin kun-

nallista opetusalan virka- ja työehtosopimusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

perustelee oikaisuvaatimusta sillä, että hallinnollinen rehtori tekee 

vain hallinnollisia tehtäviä. Jos kuntaan valitaan hallinnollinen rehto-

ri, tulee valita myös pedagoginen rehtori hoitamaan rehtorin muut kuin 

hallinnolliset tehtävät. Viranhakuilmoitukseen rehtorin tehtäviksi on 

lueteltu hallinnollisten tehtävien lisäksi myös muut tavalliselle rehto-

rille kuuluvat tehtävät sekä sen lisäksi vielä normaalisti sivistystoi-

menjohtajalle kuuluvia tehtäviä. Tehtäväluettelon perusteella auki lai-

tettava virka ei ole hallinnollisen rehtorin, vaan rehtorin virka.  

Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että rehtorin virassa nouda-

tettavaa virka- ja työehtosopimusta ei voi päättää kunnanhallitus, vaan 

virassa noudatetaan sopimusta, joka on päätetty virka- ja työehtosopimuk-

sissa ja rehtorin työehdoista ja palkkauksesta sovitaan nimenomaan OV-

TES:ssa, KVTES:ssa niistä ei sovita mitään, ei edes hallinnollisen rehto-

rin työehdoista ja palkkauksesta. Palkkatoiveen osalta oikaisuvaatimuksen 

tekijä toteaa, että näin voidaan toimia, mikäli halutaan maksaa rehtoril-

le palkkaa enemmän kuin OVTES:ssa on määritelty. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt laillisuusperusteita vaan oi-

kaisuvaatimuksen tekijä viittaa lähinnä tarkoituksenmukaisuusperustei-

siin.  

 

Lainsäädäntö ei määritä sitä, että jos on hallinnollinen rehtori, tulisi 

olla erikseen pedagoginen rehtori. 

 

Kunnanhallitus päätti 25.3.2019 mm. virkanimikkeestä ja laittoi viran 

haettavaksi. Hallinnollisen rehtorin tehtäväkuvassa määritellään tarkem-

min tehtävät. Tehtäväkuvaan ei liity opettaminen ja tehtävässä korostuu 

opetuksen toimialan kokonaisuuden johtaminen ml. lautakunnan valmistelu- 

ja esittelyvastuu.   
 

Kunnan kaikkien koulujen johtamisrakenteen selvittäminen on kesken ja 

hallinnollisen rehtorin tehtäväkuvassa koulujen johtamiseen liittyvät 

tehtävät tulevat vähenemään.  

 

Hallinnolliselle rehtorille määriteltävä tehtävänkuva sisältää tarkemmin 

tehtävät ja tehtäväkuvaa päivitetään tarvittaessa. 

 

Liite 

8 Oikaisuvaatimus 

 

Valmistelu 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Pekka Tjäderhane 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 120 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että 

hallinnollisen rehtorin virka laitetaan uudelleen auki.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi haastatteluryhmän kannan: Haastattelun ja ansiover-

tailuun perusturvan kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmän kanta 

valittavaksi hallinnolliseksi rehtoriksi on Riitta Peltovuoma. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee hal-

linnollisen rehtorin virkaan Riitta Peltovuoman. Jaakko Alamattila kan-

natti esitystä. 

 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että hallinnollisen rehtorin virka laitetaan 

uudelleen auki. Outi Kurkela, Unto Kultima ja Leena Palojärvi kannatti-

vat esitystä.  

 

Hallintojohtaja toi kunnanhallitukselle tiedoksi, että laissa kunnalli-

sessa viranhaltijassa 2 luvussa pykälässä 4 todetaan: ”Virkasuhteeseen 

ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää haku-

ajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 

jättämisestä.” 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 17.17-17.29, minkä jälkeen puheen-

johtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla ilman Birgitta 

Eiraa.  

Merkitään, että Birgitta Eira saapui paikalle klo 18.31. 

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

on tehty ehdotus hallinnollisen rehtorin viran laittamisesta uudelleen 

auki, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat sillä 

kannalla, että virkaa ei laiteta uudelleen auki äänestävät ”jaa” ja ne 

jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin esitystä viran laittamisesta uu-

delleen auki, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielises-

ti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamatti-

la, Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi) ja 4 ”ei” ääntä (Unto Kulti-

ma, Outi Kurkela, Leena Palojärvi, Elina Rousu-Kalsen). Puheenjohtaja 

totesi, että kunnanhallitus päätti, että esitetään valtuustolle, että 

hallinnollisen rehtorin virka laitetaan uudelleen auki.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)   

Annetaan kokouksessa.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 25.3.2019 § 66 päättänyt muuttaa rehtorin virkanimik-

keeksi hallinnollinen rehtori, hyväksyä rehtorin kelpoisuusvaatimukset 

hakuilmoituksen mukaisina sekä sovellettavaksi virka- ja työehtosopimuk-

seksi KVTESin.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Edelleen kunnanhallitus on laittanut viran haettavaksi alla olevalla vi-

ranhakuilmoituksella:  
 

”Enontekiön kunta hakee hallinnollista rehtoria toistaiseksi voimassaole-

vaan virkasuhteeseen 1.6.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 

  

Hallinnollisen rehtorin tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan koulujen 

rehtorin tehtävät (peruskoulut ja lukio). Lisäksi hallinnollinen rehtori 

vastaa Enontekiön kunnan opetustoimen toimialasta ja sen toiminnasta sekä 

kehittämisestä ml. opetustoimen asioiden valmistelu ja esittely lautakun-

nalle sekä päätösten täytäntöönpano.  

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-

timuksista annetun asetuksen (986/98) 2§:n mukaisesti. Lisäksi kelpoi-

suusvaatimuksena on kokemusta rehtorin tehtävistä. 

 

Arvostamme kehityshakuisuuden sekä hyvien yhteistyötaitojen lisäksi moni-

puolista aikaisempaa työkokemusta opetustoimen hallinnollisissa tehtävis-

sä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.  

 

Enontekiön kunta on savuton työpaikka. 

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus 

terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-

tämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekiste-

riote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 

HAKEMUKSET: Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä 

kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 

viimeistään 26.4 kello 12.00 mennessä osoitteeseen 

Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enon-

tekiö. Sähköpostitse: kirjaamo@enontekio.fi,  

 Kuntarekry.fi 

 

TYÖEHDOT: KVTES. Tehtävään määritetään kokonaispalkka ja tehtä-

vässä noudatettava työaikamuoto on kokonaistyöaika. 

Hakijalta pyydetään palkkatoive. 

 

LISÄTIETOJA Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen 

  jari.rantapelkonen@enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 1.4.- 26.4.2019 (klo 12) välisen ajan. Virkaa 

haki määräaikaan mennessä kolme henkilöä.  

Kunnanhallitus päätti 25.4.2019 haastatteluaikatauluksi 8.5.2019 klo 9 ja 

varapäiväksi 9.5.2019 klo 9 ja että haastatteluryhmänä toimii valtuuston 

puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja ja henkilöstöjohtaja. Valtuutetut voivat halutessaan osal-

listua haastatteluun. 

 

Haastattelut pidetään 8.5.2019.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

  

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:jari.rantapelkonen@enontekio.fi
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Liite 

1 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 121 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää 

- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2018 tulos 181.015,12 € 

(ylijäämä) jätetään tilikauden ylijäämä –tilille 

- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen ti-

lintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslau-

takunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

- että tilinpäätökseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia korja-

uksia. 

 

Kunnanhallitus päättää, että konsernitilipäätöksen osat käsitellään kun-

nanhallituksessa myöhemmin ja liitetään tilinpäätösasiakirjaan. 

 

Käsittely 

Kunnanhallitus kävi läpi tilinpäätösasiakirjan ml. konsernitilinpäätök-

sen. 

 

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 

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-
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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 2018 keskeinen sisältö on esitelty kunnanhallituksessa 

25.4.2019. 

  

Liite  

2 Tilinpäätös 2018  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 122 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy se-

lostusosassa olevan kuvan mukaisen Enontekiö-mallin kunnan luottamushen-

kilöorganisaatioksi, joka sisältää kuntalain mukaisten pakollisten toi-

mielinten lisäksi kaksi lautakuntaa (elinvoima ja hyvinvointi), kuntalain 

mukaiset vaikuttajaelimet, kuntakonsernin kehittämispajan, kuntalaisfoo-

rumin, yhdistysfoorumin ja yritysfoorumin.   

 

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että malliin voi-

daan tehdä muutoksia, jotka parantavat mallia ja sen toimivuutta.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto päätti 17.5.2017 hyväksyä 1.6.2017 alkaen Enontekiö-

mallin kunnan luottamushenkilöorganisaatioksi, joka sisältää kuntalain 

mukaisten pakollisten toimielinten lisäksi kaksi lautakuntaa (elinvoima 

ja hyvinvointi), kuntalain mukaiset vaikuttajaelimet sekä kuntalaisfooru-

min, yhdistysfoorumin, yritysfoorumin. Kunnanvaltuusto päätti samalla, 

että Enontekiö-malli toteutetaan kahden vuoden kokeiluna.  

 

Nyt esitettävä luottamushenkilöorganisaatio on em. mallin mukainen täy-

dennettynä kuntakonsernin kehittämispajalla.  

 

 

 
 

 

Kuva. Luottamushenkilöorganisaatio (Enontekiö-malli) 

 

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2016, mutta useita säännöksiä sovelletaan 

1.6.2017 lukien uusien valtuustojen toimikauden alusta lukien.  Tuolloin 
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voimaan tulevia lainkohtia ovat erityisesti kunnan luottamushenkilöhal-

lintoon, päätöksentekoon, johtamiseen ja kunnan asukkaiden osallistumis-

oikeuteen liittyvät säädökset. 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhal-

litus ja tarkastuslautakunta.  

 

Uudessa kuntalaissa vanhusneuvoston lisäksi pakollisiksi vaikuttamistoi-

mielimiksi on säädetty nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Toimijoista 

pakollisia ovat joko kunnanjohtaja tai pormestari. Johtamisen välineistä 

pakollisia ovat kuntastrategia, kunnan hallintosääntö ja kunnanjohtajan 

johtajasopimus. 

 

Valtuusto voi lisäksi asettaa: 

 

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta 

valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokun-

taan. 

 

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi aset-

taa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 

 

Uusi kuntalaki ei sääntele, mitä muita toimielimiä tai kuinka monta niitä 

kunnassa on oltava. Erityislainsäädäntö voi määrätä, että tiettyä tehtä-

vää varten on perustettava kunnallinen viranomainen. Kunta voi tällöin 

päättää, mikä toimielin tehtävästä huolehtii. Yleisimmin erityislainsää-

dännön mukaisesta tehtävästä vastaa lautakunta, mutta toimielin voi olla 

myös kuntien yhteinen lautakunta tai valiokunta. Kuntalaki ei myöskään 

sääntele, miten toimielimet kunnassa on organisoitava.  

 

Kuntalaki (31 §) tunnistaa nyt ensimmäistä kertaa vaihtoehtoiset toimie-

linorganisaation mallit, joita ovat vakiintuneen perusmallin lisäksi va-

liokuntamalli ja puheenjohtajamalli. Nämä ovat laissa annettuja esimerk-

kejä organisaatiomalleista, eli muutkin mallit ovat mahdollisia. Kunta-

lain tarkoituksena ei ole asettaa esteitä kuntien omalle kehitystyölle. 

Kunnat voivat siten kehittää organisaatiomallejaan vapaasti ja paikalli-

siin olosuhteisiin sopivalla tavalla. Myös edellä mainittujen tapojen 

edelleen kehittäminen on mahdollista. 

  

Valtuutettujen lukumääräksi on Enontekiöllä päätetty 17 valtuutettua, 

joka on suurempi kuin kuntalaissa säädetty vähimmäismäärä (13) enintään 

5000 asukkaan kunnissa. Valtuuston koko, toimielinorganisaatiomalli, joh-

tamismalli, puheenjohtajien asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismah-

dollisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. 

 

Kunnan johtamisessa aiempaa enemmän korostuu kunnan oma strateginen joh-

taminen ja tavoitteiden selkeys. Kunnan omien vahvuuksien hyödyntäminen 

ja mahdollisuuksien realisointi on riippuvainen johtamisesta. Kunnan joh-

tamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolit, selkeä vastuunjako 

sekä vuorovaikutukseen perustuva yhteistyö ja luottamus ovat olennaisia 

tekijöitä onnistumisen kannalta. 

 



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 13.5.2019 17 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Huomattava on, että mitkään mallit eivät sinänsä takaa hyvää johtamista. 

Hyvän johtamisen onnistuminen edellyttää ymmärrystä johtamisen tärkeydes-

tä sekä kykyä toteuttaa johtajuutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 

Uusi kuntalaki asettaa sekä luottamushenkilöorganisaation että viranhal-

tijaorganisaation uusien haasteiden eteen. Organisaatiorakenteen tulisi 

edesauttaa mahdollisimman hyvin kuntakonsernin strategisten päämäärien 

saavuttamista ja palvelutehtävien toteuttamista. Maakuntahallinto vaikut-

taa suoraan kunnan tehtäviin ja päätöksentekojärjestelmän on syytä uudis-

tua kunnan uusien tehtävien mukaiseksi. 

 

Uuden kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 

oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä 

huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 

Kuntalaisten osallistuminen on merkittävä osa kunnan johtamisjärjestelmää 

ja valtuuston on otettava kantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikutta-

mismahdollisuuksien kokonaisuuteen. 

 

Kuntademokratia on perinteisesti nähty vallankäytön ja vain edustukselli-

sen demokratian näkökulmasta, mikä osaltaan heikentää kuntalaisten kiin-

nostusta ja luottamusta päätöksentekoa kohtaan. Kuntademokratian toimi-

vuus haastaa nyt ottamaan huomioon kuntalaisen suoran ja jatkuvan vaikut-

tamisen entistä enemmän sekä varaamaan riittävät resurssit osallistumisen 

toteuttamiselle päätöksentekoprosesseissa. Näin täydennetään edustuksel-

lista demokratiaa ja turvataan kuntalaisten halu vaikuttaa yhteisiin asi-

oihin. 

 

Edustuksellisen demokratian lisäksi kunnassa on siis huolehdittava siitä, 

että muita kuntalaisten, asiakkaiden ja yhteisöjen osallistumisen ja vai-

kuttamisen muotoja uudistetaan ja laajennetaan. Viranhaltija- ja luotta-

mushenkilöorganisaatioilla tulee olla jatkossa valmiudet suoran demokra-

tian ja asiakasdemokratian tarpeen tunnistamiseen ja erityisesti asiak-

kaan eli kuntalaisen osallistamiseen.  

 

Lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä organi-

saatiorakenne huomioiden pienen kunnan rajalliset henkilöstöresurssit ja 

ketterä päätöksenteko. Selkeä luottamushenkilöorganisaatio edistää työn-

jakoa päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välillä. Organisaation vir-

taviivaistamisella vähennetään valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoon 

kuluvaa työtä. Tavoitteena tulisikin olla päätöksentekojärjestelmän yk-

sinkertaistaminen siten, että asioiden moninkertaista käsittelyä välte-

tään ja rutiiniluonteisissa ja operatiivisissa asioissa toimivaltaa siir-

retään viranhaltijajohdolle.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 
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Khall 123 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelua virasto-organisaatiomallista.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelua virasto-

organisaatiomallista.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 luki-

en ehdollisena siten, että valtuusto päättää yhteneväisen luottamushenki-

löorganisaation ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja 

tuoda tarvittavat asiat päätettäväksi.    

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 25.3.2019 § 63 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pykälä tuodaan käsittelyyn 

vasta yhtä aikaa luottamusmiesorganisaation kanssa.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti, että pykälä tuodaan käsittelyyn vasta yhtä aikaa 

luottamusmiesorganisaation kanssa. Leena Palojärvi ja Outi Kurkela kan-

nattivat esitystä. Keskustelun päättyessä puheenjohtaja kysyi, voiko kun-

nanhallitus hyväksyä yksimielisesti Taru Mäkitalon esityksen, minkä kun-

nanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 luki-

en ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvit-

tavat asiat päätettäväksi.    

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion 2019 tavoitteissa 

luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistamisesta kokeilun 

perusteella. 

Virasto-organisaatio kuvaa Enontekiön kunnan palvelutuotantoa siten, että 

tämän esityksen kaaviot määrittävät  

– Palveluiden tuotantoprosessit ja  

– Hallinnolliset johtosuhteet. 

 

Prosessivastaavat nimetään hallintosäännössä. Tehtävät määritetään tehtä-

väkuvissa. 

 

Virasto‐organisaation valmistelu  
•Kuntastrategia 2017: Kunnassa rohkaistaan kokeiluihin  

•Valtuuston päätös 2017  

– Kahden vuoden kokeilu luottamushenkilöorganisaatiosta  

– Luottamushenkilöorganisaation on kokeiluorganisaatio 31.5.2019 saakka 
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•Tarkastuslautakunnan kertomus vuodelta 2017 ja palaute organisaatio-

uudistuksesta 13.7.2018 

– ”Päätöksenteko virtaviivaistunut”, ns. rutiinitehtävien kierrättäminen 

jäänyt lautakunnilta pois  

– ”...organisaatioouudistuksen läpivienti on omasta asenteesta kiinni. 

Tämä on jatkuva prosessi ja jatkuu seuraavalla 1likaudella.” 

•Kunnanhallituksen päätös virasto-organisaatiosta 22.5.2017 

•Kunnanhallituksen evästykset uudistaa virasto-organisaatiosta 10.12.2018 

ja 4.2.2019  

•Johtoryhmän käsittelyt, perustuvat toimialojen palautteisiin 

–Syksyllä 2018 kahden päivän seminaari Kilpisjärvellä  

–19.11.2018; toimialoilta pyydettiin palaute 

–18.3.2019; johtoryhmä 

 

Liite 

3 Kuva virasto-organisaatiosta 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 
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Khall 124 § Lausunto Käsivarren alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi, että lausunnon antoon on saatu jatkoaikaa.  

 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:  

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun asiasta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon asiasta.  

 

Selostus 

 

Ympäristöministeriö on toimittanut kunnalle lausuntopyynnön 19.3.2019 

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseen 

liittyen.  

Metsähallitus on laatinut Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuun-

nitelman ja lähettänyt sen ympäristöministeriön vahvistettavaksi erämaa-

lain (62/1991) 7 §:n nojalla. Erämaalakia koskevassa hallituksen esityk-

sessä Eduskunnalle todetaan, että ennen erämaa-alueenhoito- ja käyttö-

suunnitelman vahvistamista ympäristöministeriö pyytää suunnitelmasta asi-

anomaisten ministeriöiden ja muiden viranomaisten lausunnot sekä varaa 

myös saamelaisvaltuuskunnalle ja Paliskuntain yhdistykselle tilaisuuden 

lausunnon antamiseen. Metsähallitus on Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja 

käyttösuunnitelmaa laatiessaan kuullut jo laajalti maakunnallisia ja pai-

kallisia viranomaisia, asukkaita ja muita intressitahoja. Ympäristöminis-

teriö pyytää jakelussa mainituilta lausunnon Käsivarren erämaa - alueen 

hoito – ja käyttösuunnitelmasta viimeistään 17. toukokuuta 2019 mennessä 

 

Liite 

4 Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

5 Lausunto 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät. 
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Khall 125 § Graafinen ohjeistus Enontekiön kunnan markkinointilogon käyt-

töön 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan markkinointilogon graa-

fisen ohjeistuksen käytettäväksi Enontekiön kunnan markkinoinnissa.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 14.1.2019 hyväksynyt markkinointilogon käytettäväksi 

Enontekiön kunnan markkinoinnissa. Markkinointilogon suunnittelun lähtö-

kohtana on ollut kuntastrategia kokonaisuudessaan ja sen visio: Enontekiö 

– son rohki soma paikka ellää. Logon tarkoitus on viestiä Enontekiön kun-

nasta kiinnostavasti mahdollisille uusille asukkaille ja matkailijoille. 

 

Enontekiön kunnan markkinointilogon on suunnitellut graafikko Anu Huota-

ri-Viljanen. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori on ohjeistanut suun-

nittelijaa ja esitellyt logoluonnoksia kuntaorganisaatiossa mm. johtoryh-

mälle, kunnanhallitukselle ja markkinointiryhmälle. Markkinointilogoa on 

käsitelty ja kommentoitu johtoryhmässä, kunnanhallituksessa ja markki-

nointityöryhmässä.  

 

Markkinointilogon ja sen mukaisen värimaailman käyttöön ottoa esitteissä, 

sähköposteissa, kokousasiakirjoissa, kirjepohjissa ja muissa markkinoin-

timateriaaleissa ohjeistavaa graafista ohjeistusta on käsitelty johtoryh-

mässä 6.5.2019. 

 

Liite  

6 Enontekiön markkinointilogon graafinen ohjeistus 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Myönteiset vaikutukset 

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 126 § Jäsenen nimeäminen kielistrategiatyöryhmään  

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmään vt. rehtorin ja 

varajäseneksi kehittäjä-sosiaalityöntekijän. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmään vt. rehtorin ja varajäseneksi 

kehittäjä-sosiaalityöntekijän. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmään hallinnollisen rehtorin ja vara-

jäseneksi kehittäjä-sosiaalityöntekijän. 

 

Selostus  

Inarin kunnanhallitus on päättänyt 18.6.2018 pyytää saamelaiskäräjiltä, 

Saamelaisalueen koulutuskeskukselta sekä muilta saamelaisalueen kunnilta 

lausunnot 31.10.2018 mennessä liittyen tavoitteeseen yhteisen, yhteistoi-

minnassa toteutettavan kielistrategian laatimisesta vuoden 2019 aikana.  

 

Kielistrategiassa kartoitettaisiin saamenkielisten toimintojen ja palve-

luiden tila sekä määriteltäisiin tavoitteet ja keinot, joilla tavoittei-

siin päästään. Kielistrategiassa on mahdollista huomioida myös muita kie-

liä.  

 

Kunnanhallitus on päättänyt 19.11.2019 lausuntonaan todeta, että yhteisen 

ja yhteistoiminnassa toteutettavan kielistrategian laatiminen on perus-

teltua.  

 

Inarin kunnanhallitus on päättänyt asettaa kielistrategian laatimiseksi 

työryhmän sekä pyytää Utsjoen, Enontekiön ja Sodankylän kuntia sekä Saa-

melaisalueenkoulutuskeskusta ja saamelaiskäräjiä nimeämään kukin työryh-

mään yhden jäsenen ja tälle varajäsenen 15.5.2019 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus on päättänyt, että kielistrategian laatimiseksi 

haetaan oikeusministeriöltä avustusta 20 000 euroa. 

 

Oheismateriaalina on Inarin kunnanhallituksen päätös 18.3.2019 § 71 asi-

asta.  

 

Oheismateriaali  

1 Inarin kunnan päätös 18.3.2019 § 71 

 

Valmistelija 

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

Tiedoksi 

Inarin kunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 127 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 329 - 387 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 193-269 ja valtuuttaa kunnanjohta-

jan allekirjoittamaan kauppakirjan.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  

Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyn-

tiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteis-

tövälittäjän kanssa. 

 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön 

Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja vie-

märiliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemi-

sessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian. 

Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä 

aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.  

 

Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä.  

Huoneistot ovat seuraavat: 

Huoneisto A 1, 58 m² 

Huoneisto A 2, 75 m² 

Huoneisto A 3, 59 m² 

Huoneisto A 4, 77 m² 

Huonoista A 5, 59 m² 

Huoneista B 6, 59 m² 

Huoneisto B 7, 77 m² 

Huoneisto B 8, 59 m² 

Huoneisto B 9, 77 m² 

 

Huoneistosta B 6 (osakkeet 329 - 387) on jätetty hintapyynnön mukainen 

tarjous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

teissa osakkeiden ostamisesta ja myymisestä (yli 10 000 euroa). 

 

Liite 

7 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 128 § Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakunnan jäsen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Lilja Kultimalle Hetta-Leppäjärvi-

Palojoensuu vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalle jäse-

neksi Tuija Rantatalon Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakuntaan 

vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten.  

 

Käsittely 

Unto Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän ajaksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Lilja Kultimalle Hetta-Leppäjärvi-

Palojoensuu vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalle jäse-

nen Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakuntaan vuoden 2019 europarla-

menttivaaleja varten.  

 

Selostus  

Lilja Kultima on toimittanut kuntaan sähköpostilla eroamiskirjeen. Hän ei 

ole enää käytettävissä Palojoensuu, Hetta, Leppäjärvi vaalitoimikunnassa 

eikä muissakaan vaalitoimikunnissa.  

 

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 nimetä vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja 

europarlamenttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilauta-

kunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä-

sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä-

hintään kolme seuraavasti:  

 

Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Lilja Kultima, varapuheenjohtaja 

Tuomas S Palojärvi 

Karen-Anna Proksi 

Paavo Isohanni 

 

Varajäsenet 

Sirkku Laurila 

Iisak Vanhapiha 

Jouko Alapoikela 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Lilja Kultima  

Valittu (ote) 

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 129 § Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakunnan jäsen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Tuomas S. Palojärvelle Hetta-

Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen 

tilalle jäseneksi Jari Kultiman Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilauta-

kuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten.  

 

Käsittely 

Unto Kultima ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän ajaksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Tuomas S. Palojärvelle Hetta-

Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen 

tilalle jäsenen Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu vaalilautakuntaan vuoden 

2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten.  

 

Selostus  

Tuomas S. Palojärvi on toimittanut kuntaan sähköpostin vaalilautakunnasta 

eroamiseksi. Hän ilmoittaa ettei ole käytettävissä vaalilautakunnan jäse-

nenä ja toteaa, että on lähettänyt kirjallisen ilmoituksen jo silloin kun 

Palojoensuun vaalitoimipiste lopetettiin, mutta siitä huolimatta hänet on 

valittu edelleen.   

 

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 nimetä vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja 

europarlamenttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilauta-

kunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä-

sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä-

hintään kolme seuraavasti:  

 

Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Lilja Kultima, varapuheenjohtaja 

Tuomas S Palojärvi 

Karen-Anna Proksi 

Paavo Isohanni 

 

Varajäsenet 

Sirkku Laurila 

Iisak Vanhapiha 

Jouko Alapoikela 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Tuomas S. Palojärvi  

Valittu (ote) 

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 130 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Leena Palojärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta klo 

19.35. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Elinvoimalautakunta 16.4.2019 § 56 §  

  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

Liite 

9 Kiinteistönluovutusilmoitukset 

 

Valmistelu 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 131 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Lisättiin viranhaltijapäätöksiin  

- Vapaa-aika toimen avustukset (kunnanjohtajan päätös) 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsi-

teltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 

kunnanjohtaja. 

 

Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään 

Kuntalain 92 §:ssä. 

 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viran-

omaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista 

päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, 

joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

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

enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 

   Virkamatkamääräys. 

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.4.-

12.5.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

- 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

- 16.4.2019 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

- 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä 

myös kokouksessa) 

 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 13.5.2019        115 - 118,  

                                                           120 - 131  

 

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: 115,116,117,118,120,121,122,123,124,130,131. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 125,126,127,128,129. 

 

 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: 125,126,127,128,129. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
 

- §:t 119. 
 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-
anosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen 
tai päätöksenteon laillisuusvirheet. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) 
 
Valitusaika ja sen alkaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus 
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan 
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vas-
taavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja 
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan an-
taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähkö-
postiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin pää-
tökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perus-
teet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt 
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäl-
jennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu 
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin va-
littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos mää-
räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jäl-
keen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä 
postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakir-
jan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vas-
taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät ar-
kaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa 
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kun-
nallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 eu-
roa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomiois-
tuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomiois-
tuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi 
Telefax: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 481 9484 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon 
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
 

Muutoksenhakukielto 
- 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


