
Enontekiön kunta   Pöytäkirja  1. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 14.1.2019 klo 14.00-16.55 

 

 

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 

  Elina Rousu-Karlsen  j (etänä) 

  Ulla Keinovaara  vj 

   

Seppo Alatörmänen  kvalt pj (etänä) 

Birgitta Eira kvalt I vpj  

Juha-Pekka Mäntyvaara  kvalt II vpj  

 

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä (pl. 12) 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä, 

esittelijä § 12 

Kimmo Lämsä Tekninen johtaja (§ 15) 

 

  

 

 

Asiat:  1 § - 17 §   

 

  

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Unto Kultima   Jaakko Alamattila 

 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  16.1.2019 klo 15 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja 

valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

3 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraportti 

vuodelta 2018 

5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

6 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2019 

7 § Savuton kunta linjaukset ja toimenpiteet  

8 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanhallituksen 10.12.2018 § 258 Va-

kuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

9 § Enontekiön kunnan markkinointilogo 

10 § Valtuustoaloite/ Hallintosäännön päivittäminen 

11 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

12 § Lausunnon antaminen kanteluun Lapin aluehallintovirastolle  

lastensuojeluasiassa (Salassa pidettävä, Laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta 24.1 § 25 kohta) 

13 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

14 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

15 § Hetan liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus 

16 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänes-

tyspaikoista ja niiden aukiolosta päättäminen 

17 § Eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspai-

koista päättäminen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 1 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima 

ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan 

kokouksen työjärjestyksen lisättynä seuraavilla kolmella asialla: Hetan 

liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus, vuoden 2019 eduskunta-

vaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden au-

kiolosta päättäminen ja eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaali-

päivän äänestyspaikoista päättäminen. 

 

Käsittely 

Ulla Keinovaara esitti pöytäkirjantarkastajaksi Unto Kultimaa ja Jaakko 

Alamattilaa. Kunnanjohtaja esitti käsiteltäväksi 3 lisäpykälää: Hetan 

liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus, vuoden 2019 eduskunta-

vaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden au-

kiolosta päättäminen ja eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaali-

päivän äänestyspaikoista päättäminen, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksi-

mielisesti. 

  

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 2 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jä-

senten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

Tulevat 

22.1. Tunturi-Lapin kehityksen hallituksen kokous 

 

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 

12.12. LapIT tapaaminen 

13.12. Kuntalaisfoorumi liikuntahallista 

13.12. Virastokokous 

13.12. Kuntakonsernin pikkujoulut 

3.1. Johtajasopimusneuvottelu 

8.1. Torniolaakson neuvoston hallituksen kokous 

9.1. Tarkastuslautakunnan kokous 

9.1. Yhteistoimintaryhmän kokous 

10.1. Strateginen kehittämispaja 

11.-13.1. Kaunis kaamos -tapahtuma 

 

Tulevat 

16.-18.1. Valtuustomatka, Utsjoki 

20.1. Elisan yhteiskaapelihankkeen kutsuvieras- ja mediatilaisuus, Kil-

pisjärvi ja Skibotn 

21.-23.1. Enontekiön kunnan talousnäkymät -selvitystyö 

22.1. VT21-seminaari, hotelli Hetta 

23.1. klo 08-10 Puheenjohtajistolle alustavat havainnot Enontekiön kunnan 

talousnäkymät selvitystyöstä - esittely, kunnanhallituksen huone 

28.-29.1 Ideasta käytäntöön –koulutus henkilökunnalle ja luottamushenki-

löille 

 

Päätökset  

-Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 malminetsintälupaa 

koskevassa asiassa  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 3 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Ulla Keinovaara: Vammaisneuvostossa varajäsenenä 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontara-

portti vuodelta 2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan edunvalvontasuunnitelman 

ja edunvalvontaraportin vuodelta 2018 ja toimittaa asiakirjat valtuustol-

le tiedoksi. 

 

Selostus  

Kunnan edunvalvonta turvaa kunnalle tulevaisuudessa toimintaedellytykset 

ja resurssit tuottaa laadukkaita palveluita alueen ihmisille, edistää 

alueen elinvoimaa ja identiteettiä. Kunta pyrkii omalta osaltaan vaikut-

tamaan päätöksentekoon mm. maakunnassa, ministeriöissä ja eduskunnassa. 

 

Enontekiön kunnan edunvalvontasuunnitelma on valtuuston asettaman tavoit-

teen mukainen. Edunvalvontasuunnitelma ohjaa kunnanjohtoa, kuntakonsernia 

ja toimialoja valtuustokauden ajan toimimaan Enontekiön kunnan etujen 

mukaisesti. Asiakirja yhdessä kuntastrategian ja talousarvion kanssa an-

taa perusteet toimialojen ja tytäryhtiöiden edunvalvonnalle. Edunvalvon-

tasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa talousarvion hy-

väksymisen jälkeen. 

 

Tulevaisuudessa kunnan rooli on uudistumassa voimakkaasti maakunta – ja 

sote-uudistuksen myötä. Kunnan tehtävät ja resurssit muuttuvat oleelli-

sesti uudistuksessa. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä muuttuu enemmän 

toimimiseen kuntalaisten edunajajana suhteessa palveluntuottajiin. Jat-

kossa kunnan rooli mm. asukkaiden paikallisyhteisönä, sivistäjänä, alue-

talouden kehittäjänä ja lähidemokratian toteuttajana korostuu ja saa li-

sää painoarvoa.  

 

Enontekiön kunta on organisaatiomuutoksen myötä pyrkinyt valmistautumaan 

tulevaisuuden painopistemuutoksiin ja organisoinut toimintojaan kohti 

tulevaisuuden kahta päätehtävää: kunnan elinvoimaisuuden edistämistä ja 

kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamista.  

 

Enontekiön kunta toteuttaa jatkossakin alueellista ja valtakunnallista 

edunvalvontaa sekä pyrkii tehostamaan sitä edelleen. Eri sidosryhmien 

kanssa tehtävä edunvalvontayhteistyö edistää yhteisten tavoitteiden saa-

vuttamista. Enontekiön kunnan edunvalvontaa toteuttavat ja osallistuvat 

- poliittinen johto, valtuusto ja valtuutetut 

- kuntakonsernin johto (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) 

- toimialajohto ja toimialat 

- jokainen kunnan palvelusuhteessa oleva 

 

Enontekiön kunta edistää yhteisiä asioita osallistumalla toimintaan, yh-

teydenpidolla toimijoihin, henkilökohtaisilla tapaamisilla, lausunnoilla, 

kannanotoilla ja mediavaikuttamisella. 

 

Liite  

1 Edunvalvontasuunnitelma 

2 Edunvalvontaraportti 2018 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallintosuunnittelija 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset.  

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen val-

tuustolle tiedoksi.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2018 joukkoliikennettä ja saavutettavuutta 

ja päätti valtuuttaa kunnanhallituksen selvittämään lentoliikenteen ja 

samalla myös VT 21 parantamiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestämään 

ja selvittämään pikaisesti Muonion linjan ja huolehtimaan siitä, että 

Ely-keskus maksaa sovitun tuen.  

 

Kunnanhallitus on 2.7.2018 päättänyt, että Enontekiön saavutettavuuden 

haasteista ja ratkaisuvaihtoehdoista tehdään selvitys, jossa otetaan huo-

mioon kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018. Selvitys esitellään kunnanhalli-

tukselle talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä. 

 

Liite  

3 Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset pääosiltaan myönteiset. 

 

Tiedoksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 14.1.2019 9 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 6 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti siten, että oh-

jeeseen lisättiin seuraavat asiat:  

Vuorovaikutus viranhaltijoiden ja eri toimijoiden välillä 

Roskaton Enontekiö. 

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.08-15.18, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla lukuun otta-

matta Seppo Alatörmästä.   

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti lisättäväksi ohjeeseen seuraavat asiat:  

Vuorovaikutus viranhaltijoiden ja eri toimijoiden välillä 

Roskaton Enontekiö.  

Unto Kultima ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.  

Puheenjohtaja tiedusteli voitaisiinko lisätä em. kohdat ohjeeseen, minkä 

kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatet-

tavaksi lautakunnille, toimialajohtajille ja –vastaaville, muille vastuu-

viranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille.  

Kunnanhallitus päättää, että täytäntöönpano-ohjeeseen voidaan tehdä tar-

kennuksia virkatyönä.   

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on 12.12.2018 hyväksynyt talousarvion ja –suunnitelman 

2019-2021. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toimialoja ja viranhal-

tijoita velvoittavat sitovat tavoitteet ja nettomenot (toimintakate) toi-

mialoittain.  

Toimialajohtajien ja –vastaavien sekä muiden vastuuviranhaltijoiden teh-

tävänä on toimeenpanna talousarvio toimialoilla.  

 

Johtoryhmä käsittelee ohjetta kokouksessaan ennen kunnanhallitusta. 

 

Liite  

4 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, pääkirjanpitäjä-controller 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 7 § Savuton kunta linjaukset ja toimenpiteet  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen tuli kokoukseen tämän pykälän käsitte-

lyn aikana.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä selostusosassa luetellut Savuton kunta 

linjaukset ja toimenpiteet. 

 

Selostus 

Enontekiön kunnan kunnanhallitus on 20.8.2018 päättänyt valtuuston hyväk-

symän talousarvion 2018 tavoitteen mukaisesti, että Enontekiön kunta 

liittyy savuton kunta ohjelmaan (savuttomuuspäätös). 

 

Kunnanhallitus asetti 20.8.2018 työryhmän valmistelemaan Enontekiön kun-

nan Savuton kunta linjaukset ja toimenpideohjeet. Työryhmän kokoonpanoksi 

määrättiin johtoryhmä, henkilöstökoordinaattori (työsuojelupäällikkö), 

työterveyshuollon edustaja, työsuojeluvaltuutetut. Työryhmän puheenjohta-

jana toimi kunnanjohtaja. 

 

Savuton kunta työryhmä kokoontui kolme kertaa 30.8.2018, 4.10.2018 ja 

6.11.2018. Työryhmän esitys Savuton kunta linjauksiksi ja toimenpiteiksi 

Enontekiön kunnassa on seuraava:   

 

Savuton kunta linjaukset: 

- Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakka-

lain edellyttämillä tavoilla 

- Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupa-

kointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas 

rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa sa-

vuttomiin sisätiloihin 

- Tupakointi on kielletty työaikana  

- Uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole kunnan omista-

missa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa 

- Työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia 

- Tupakkatuotteita ei myydä työpaikoilla 

- Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa 

- Ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyl-

tein esimerkiksi ulko-ovilla 

- Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton.   
 

Savuton kunta toimenpiteet:  

1. Tiedottaminen ja viestintä  

- Enontekiön Savuton kunta linjauksista tiedotetaan heti kunnanhalli-

tuksen päätöksen jälkeen   

- Laitetaan Savuton kunta kaikkiin kunnan rekry-ilmoituksiin   

- Savuton kunta kyltti laitetaan jokaiselle ulko-ovelle, ml. kaikki 

työpisteet. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

2. Henkilökunnan perehdyttäminen 

- Perehdytetään kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät kunnan Savu-

ton kunta linjauksiin ja toimenpiteisiin 

- Perehdytetään kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät tupakanlopet-

tamisen etuihin ja tupakkatuotteiden terveyshaittoihin. 

  

3. Savuttoman ympäristön edistäminen   

- Tupakointi ei ole työaikaa 

- Siirretään mahdolliset kunnan omistamien ja hallinnoimien tilojen 

ulko-ovilla olevat tupakointipaikat vähemmän näkyville  paikoille, 
mutta riittävän kauas ulko-ovista 

- Kunnan omistamissa liikekiinteistöissä ja vuokra-asunnoissa ei saa 

polttaa tupakkaa sisätiloissa.  
 

4. Työntekijöiden ja tupakanlopettamisen tukeminen   

- Kunnan työhyvinvointisuunnitelmiin ja työterveyshuollon toiminta-

suunnitelmiin sisällytetään tupakkavieroituksen tuki 

- Enontekiön kunta sitoutuu kustantamaan nikotiinikorvaus-

hoitotuotteet tai lääkkeellisen lopettamishoidon maksimissaan 6 kk 

- Työterveyshuollon ohjaus ja neuvonta on käytettävissä 

- Työterveyshuollon kautta on mahdollisuus saada yksi tupakanvieroi-

tuskurssi 

- Kannustetaan ilmaiseen 28 päivää ilman tupakkaa kurssille 

www.28paivaailman.fi  

 

5. Seuranta 

- Liitetään Savuton kunta asia osaksi Enontekiön kunnan hyvinvointi-

kertomusta 

- Henkilöstön tupakkatuotteiden käyttö ja siinä tapahtuvat muutokset 

ovat osa työpaikan työhyvinvointiseurantaa. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, työryhmä 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 

Hyvinvointilautakunta 

Elinvoimalautakunta 

  

http://www.28paivaailman.fi/
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Khall 8 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanhallituksen 10.12.2018 § 258  

Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kirjoitusvirheen korjaamisen kunnanhalli-

tuksen pöytäkirjasta 10.12.2018 § 258 Vakuutusyhtiön korvauspäätös 

17.188970 siten, että kirjaamatta jäänyt päätös kirjataan pöytäkirjaan 

seuraavasti: 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Selostus 

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 10.12.2018 §:ssä 258 Vakuutusyhtiön kor-

vauspäätös 17.188970 on jäänyt kirjaamatta päätös ja se tulisi korjata 

ko. pöytäkirjaan.  

Hallintolain 51 §: ”Kirjoitusvirheen korjaaminen. Viranomaisen on korjat-

tava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu 

niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 

korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole 

aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.” 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 10.12.2018 258 §  

Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kysyä toistamiseen elinvoimalautakunnalta peruste-

lut miksi kunnan tulisi suorittaa korvaus.  

 

Kunnanhallitus huomauttaa, että hallintolain 45 §:n mukaan päätös on pe-

rusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset 

ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Kun-

nanhallitus pyytää ennen asian ratkaisua elinvoimalautakunnalta peruste-

lut sekä mitä säännöksiä tulee asian ratkaisussa soveltaa.  

 

Selostus 

Korvauksen hakija hakee kunnalta 12000 euron korvausta. Tekninen johtaja 

on esittänyt vakuutusyhtiön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta 

ei makseta. Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallituksen 7000 euron kor-

vaamista ilman perusteluita. 

 

Hallintolain 31 § 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 

riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkai-

semiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

 

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on il-

moitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 

mainittava sovelletut säännökset. Kunnanhallitus pyytää ennen asian rat-

kaisua elinvoimalautakunnalta perustelut sekä mitä säännöksiä tulee asian 

ratkaisussa soveltaa. 
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Päätöshistoria 

 

Elinv.ltk 20.11.2018 269 § 

Päätös: Pentti K. Keskitalo esitti, että Enontekiön kunta korvaisi asias-

sa 7.000€. Ulla Keinovaara, Taru Mäkitalo, Juha-Pekka Mäntyvaara ja Tytti 

Valkeapää kannattivat esitystä. Pentti K. Keskitalon esitys tuli yksimie-

lisesti lautakunnan päätökseksi. Tekninen johtaja jätti päätökseen eriä-

vän mielipiteen. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhti-

ön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makseta. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.10.2018 palauttanut: Khall 209 § Va-

kuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970, asian elinvoimalautakunnan käsitel-

täväksi.  

 

Päätöshistoria: 

 

Kh 16.10.2018 

Khall 209 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys: 

Kunnanhallitus päättää kysyä elinvoimalautakunnalta, miksi kunnanhalli-

tuksen tulisi neuvotella korvauksen maksamisesta ja palauttaa asian elin-

voimalautakunnan käsiteltäväksi. 

Kunnanhallituksen kaikki jäsenet kannattivat muutettua esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kysyä elinvoimalautakunnalta, miksi kunnanhalli-

tuksen tulisi neuvotella korvauksen maksamisesta.  

 

Päätöshistoria 

Elinv.ltk 21.8.2018 229 §  

 

Päätös: Pentti K. Keskitalo esitti, että kunnanhallitus neuvottelisi kor-

vauksen maksamisesta asianosaisen kanssa. Kaikki paikallaolleet lautakun-

nan jäsenet kannattivat esitystä. Päätös yksimielisesti Pentti K. Keski-

talon esityksen mukaan. Tekninen johtaja jätti päätöksestä eriävän mieli-

piteen. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhti-

ön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makseta. 

 

Korvauksen maksamatta jättämisen perusteina on: 
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

6.2.2017 annettu rakennuslupapäätös ei ole ollut vielä lainvoimainen ja 

sen oikaisuvaatimuksen käsittely on ollut kesken. Rakennusluvassa oli 

edellytetty kvvtyönjohtajan hyväksyttämistä ja rakennustyön aloittaminen 

on edellyttänyt rakennuspaikan merkitsemistä. Näitä toimia ei ollut teh-

ty. 

Vahingonkorvauslain mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan jul-

kista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen 

vahingon, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tar-

koitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole nouda-

tettu. Rakennusluvan myöntäminen on tapahtunut normien mukaisesti ja se 

on kumottu oikaisuvaatimuksen johdosta. Vahinko on aiheutunut siitä, että 

rakennushankkeeseen ryhtyvä on ryhtynyt valmisteleviin toimiin ennen 

rakennuslupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ja oikaisuvaatimuksen käsit-

telyn ollessa vielä kesken. 

 

Kun rakennuspaikalla on suoritettu toimenpiteitä ennen rakennusluvan 

lainvoimaiseksi tuloa, oikaisuvaatimuksen käsittelyn ollessa kesken, on 

otettu tietoinen riski siitä, että rakennuslupapäätös saatetaan oi-

kaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa ja tehdyistä valmistelevista 

toimista aiheutuneet kustannukset jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän 

vahingoksi. 

 

Koska rakennushankkeeseen ryhtyvä on suorittanut valmistelevia toimia 

rakennuspaikalla ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa ja ilman kaikkien lu-

van ehtojen noudattamista, ei Enontekiön kunnan voida katsoa olevan vas-

tuussa aiheutuneista kustannuksista vahingonkorvauslain perusteella. Kos-

ka Enontekiön kunta ei ole korvausvelvollinen, ei korvausta vastuuvakuu-

tuksesta voida maksaa. 

 

Selostus  

 

Asiaan liittyvässä aikaisemmassa käsittelyssä 30.6.2017 § 3 elinvoimalau-

takunta on kumonnut 6.2.2017 § 2 mukaisen rakennuslupapäätöksen ranta-

asemakaavan vastaisena. Hakija on laittanut vireille uuden rakennusluvan 

ranta-asemakaavan mukaisesti, mistä on seurannut hakijan ilmoituksen mu-

kaan ylimääräisiä kustannuksia rakennuspaikan siirrosta johtuen. 

 

Enontekiön kunnalla olevan vastuuvakuutuksen johdosta, vakuutusyhtiö kä-

sittelee kunnalle esitetyt korvausvaateet. Mikäli korvauspäätös on kiel-

teinen tai osittainen kunnan toimivaltainen toimielin käsittelee korvaus-

asian. Lautakuntien toimivalta rajoittuu kunnan vakuutuksen omavastuun 

suuruiseen korvaukseen. Kyseessä olevan korvausvaateen käsittelee Enonte-

kiön kunnanhallitus. 

 

Liitteet: 

 

- Vakuutusyhtiön päätös 17.188970 30.5.2018  1/229§ 

Vakuutusyhtiöön toimitetut asiakirjat nähtävillä kokouksessa 

- Lausunto dnro25/11.9.2017    

- Korvausvaade, sähköpostitse 8.8.2017   

- Rakennustarkastajan selostus, rakennuslupa 2017-2  

- Pöytäkirjanote, Elinvoimalautakunta 30.6.2017 §3  

- Naapureiden kuuleminen     

- Rakennuslupa-asiakirjat ja rakennuslupa   
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Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

Liitteet 

12     Vakuutusyhtiön päätös 17.188970 30.5.2018  1/229§ (jaettu aikai-

semmin) 

Vakuutusyhtiöön toimitetut asiakirjat nähtävillä kokouksessa: 

Lausunto dnro25/11.9.2017    

Korvausvaade, sähköpostitse 8.8.2017   

Rakennustarkastajan selostus, rakennuslupa 2017-2  

Pöytäkirjanote, Elinvoimalautakunta 30.6.2017 §3  

Naapureiden kuuleminen     

Rakennuslupa-asiakirjat ja rakennuslupa   

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 
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Khall 9 § Enontekiön kunnan markkinointilogo 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan markkinointilogon käy-

tettäväksi Enontekiön kunnan markkinoinnissa. 

 

Selostus  

Enontekiön kunnan logona on toiminut Suomi 100 –juhlavuodeksi tehty tyy-

litelty riekko-aihe. Juhlavuoden päätyttyä on ollut tarve suunnitella 

käyttöön uusi markkinointilogo. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kunta-

strategia kokonaisuudessaan ja sen visio: Enontekiö – son rohki soma 

paikka ellää. Logon tarkoitus on viestiä Enontekiön kunnasta kiinnosta-

vasti mahdollisille uusille asukkaille ja matkailijoille. 

 

Suunnittelutehtävä on annettu graafikko Anu Huotari-Viljaselle. Kulttuu-

ri- ja viestintäkoordinaattori on ohjeistanut suunnittelijaa ja esitellyt 

logoluonnoksia kuntaorganisaatiossa. 

 

Markkinointilogoa on käsitelty ja kommentoitu johtoryhmässä 8.10.2018, 

29.10.2018 ja 12.11.2108, jolloin Anu Huotari-Viljanen esitteli suunni-

telmiaan sekä 26.11.2018. Markkinointityöryhmä on käsitellyt logouudis-

tusta 12.11.2018 ja asia on esitelty virastokokouksessa 26.11.2018. 

 

Markkinointilogo on esitelty kunnanhallituksessa 10.12.2018, joka on an-

tanut evästyksensä jatkovalmisteluun.  

 

Liite  

5 Markkinointilogo 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Myönteiset vaikutukset 

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 10 § Valtuustoaloite/ Hallintosäännön päivittäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että hallintosääntö päivitetään kunnan 

talousarvion 2019 mukaisesti siten, että hallintosääntö tulee voimaan 

1.6.2019.  

Selostus 

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt 3.10.2018  

seuraavan valtuustoaloitteen:  

”Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuusto-

aloitteenaan Enontekiön kunnan hallintosäännön uudelleen käsittelyä tal-

ven 2018-2019 aikana.  

Enontekiöllä 3.10.2018  

Helinä Hautamäki 

Outi Kurkela 

Taru Mäkitalo 

Elina Rousu-Karlsen.” 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Tiedoksi 
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Khall 11 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 3.10.2018, 

14.11.2018 ja 12.12.2018 laillisiksi ja panna ne täytäntöön.  

Selostus 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston pää-

tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää-

tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätet-

tävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 3.10.2018, 14.11.2018 ja 

12.12.2018 sekä käsitellyt seuraavat asiat: 

 

Kv 3.10.2018 

 

19 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

21 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017 

22 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2017 

23 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tule-

vaisuuden vaihtoehdon valinta 

24 Tehostetun palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen soveltuvien 

senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttaminen 

25 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kv 14.11.2018 

 

26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

28 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

29 § Enontekiön kunnan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille 

30 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kv 12.12.2018 

 

31 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

33 § Perusturvan talousarvion 2018 ylityshakemus 
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

34 § Investointimäärärahan siirtäminen kustannuspaikasta 099031 maan os-

to, kustannuspaikkaan 099036 As. Oy Saanansäde 4 osakkeet 

35 § Investointimäärärahan siirto kohteesta 099066 Hetan paloasema, koh-

teeseen 099068 Osuuspankin kiinteistö 

36 § Ylitysoikeuden hakeminen ja investointimäärärahan siirto kohteelle 

099064 Peltovuoma koulu 

37 § Vuosien 2019-2021 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

38 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

39 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valtuuston hyväksymän laajan 

hyvinvointikertomuksen toteutumisesta ja tarkennettu hyvinvointisuunni-

telma vuodelle 2019 

40 § Arviointi, suunnitelma ikäihmisten tukemisesta ja iäkkäiden palve-

luista 31.12.2017 saakka 

41 § As Oy Enontekiön Saanansäde 4 hakemus maksuohjelman muuttamisen hy-

väksymisestä kunnan takaaman lainan 131320-121307 osalta 

42 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

2019 

43 § Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4:n kunnan takaamien Nordean laino-

jen omavelkaisista takauksista luopuminen  

44 § Kirjoitusvirheen korjaaminen kunnanvaltuuston 14.11.2018 § 28 / 

Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 

45 § Muutosesitys investointiosaan koskien vuosien 2019-2021 talousarvion 

ja –suunnitelman hyväksymistä  

46 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä. 
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 Salassa pidettävä  

Laki viranomaisen toiminnan jul-

kisuudesta 24.1 § 25 kohta) 

 

Khall 12 § Lausunnon antaminen kanteluun Lapin aluehallintovirastolle 

lastensuojeluasiassa  
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Khall 13 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Elinvoimalautakunta 11.12.2018 § 274 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

Liite  

7 Yhteenveto kiinteistönluovutusilmoituksista 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia   
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Khall 14 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja toi tietoon päätöksensä 8.1.2019 koskien investointimäärä-

rahojen siirtoa/Kilpisjärven koulun valosuunnittelu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.12.2018-

13.1.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

-11.12.2018 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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Khall 15 § Hetan liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla asiantuntijana selvittämässä 

asiaa ja poistui kokouksesta selvittämisen jälkeen. 

 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että suunnittelu pitää kilpailuttaa. Esitystä 

ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen hankinta-

menettelyn osalta selostusosassa mainituin perusteluin.  

 

Kunnanhallitus päättää edellyttää, että toimialojen tulee suunnitella 

investoinnit ym. hankkeet/hankinnat riittävän ajoissa hyvän hallinnon 

periaatteiden mukaisesti ml. kilpailutukset.  

 

Selostus 

   

Enontekiön kunnan yleisiä hankintaohjeita (khall 13.2.2008/§ 27) sovelle-

taan kaikkiin kunnan hankintalain ulkopuolisiin hankintoihin. Käytännössä 

kunnan ohjeiden merkitys korostuu kansalliset kynnysarvot alittavien han-

kintojen kohdalla, joihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita.  

 

Enontekiön kunnan ohjeen mukaisesti hankinnat on suoritettava taloudelli-

sesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti 

avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen saatuihin tarjouksiin perus-

tuen.  

 

Elinvoimalautakunnan esittämä liikuntahallin suunnittelijoiden hankinta 

ei ylitä kansallista raja-arvoa. Hankinnan jakaminen tässä tapauksessa  

osiin on sallittua, jolloin osat eivät ylitä kansallista kynnysarvoa.  

  

 

Suorahankintaa ilman tarjouskilpailua käytetään silloin, kun tavanmukai-

nen kilpailuttaminen ei ole hankkeen erityinen laatu tai vähäisyys huomi-

oon ottaen perusteltua esimerkiksi kilpailuttamisesta johtuvien kustan-

nusten tai siihen kuluvan ajan johdosta. 

 

Suorahankintaa ilman tarjouskilpailua voidaan hankintaohjeen mukaan käyt-

tää silloin, kun hankkeen erityinen laatu huomioidaan. Hankkeen erityi-

seksi laaduksi voidaan ajatella resursseja, rakentamisaikataulua ja ra-

kentamisolosuhteita.  

 

Infrastruktuuri toimiala on valinnut suunnittelijat aiempien hyvien koke-

musten perusteella ja joille kireä aikataulu antoi myöten ja näiltä pyy-

dettiin kattohintatarjoukset. 

 

Tarjouskilpailun järjestämiseen kuluva aika on tässä vaiheessa vuotta 

hyvin haastava. Valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että liikuntahalli-
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investointi on peruskorjattu ja kuntosali laajennettu vuoden 2019 kulues-

sa. Kilpailuttaminen ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista vaikka 

kaikissa muissa kuin tässä aikakriittisessä tilanteessa olisi niin pää-

sääntöisesti tehtävä.  

 

Tämä esitys perustuu syyhyn, joka tuodaan Enontekiön kunnan hankintaoh-

jeessa selkeästi esille. Tarjouskilpailua ei ole välttämättä tarpeen sil-

loin tehdä mikäli ”kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta.” 

Enontekiön kunnan liikuntahalli on poikkeuksellisen kiireinen hankinta, 

josta kertovat mm. Elinvoimalautakunnan ylimääräinen kokous. Elinvoima-

lautakunta kokousti 10.1.2019 mm. tätä asiaa varten ja teki päätöksen. 

Keskeistä on myös huomata, että hankintaohjeen mukaan kaikkia palveluhan-

kintojen kilpailuttamisen tarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti.  

 

Näillä perusteilla elinvoimalautakunnan päätöstä ja esitystä liikuntahal-

lia koskien on arvioitu tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

liikuntahallia koskevat palveluhankinnat toimeenpannaan osina ja suora-

hankintana koska kyseessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta. Näinkin 

toimeenpantuna on todettava, että hankinta tukee kokonaisuutena kunnan 

kokonaisetua ja siksi suorahankinnat osien suhteen voidaan toimeenpanna 

kuten elinvoimalautakunta on päättänyt ja esittänyt. Lisäksi Enontekiön 

kunnan elinvoimalautakunnan esitys voidaan hyväksyä siksi, että on ole-

massa riski, että valtuuston hyväksymän talousarvion 2019 mukaista tavoi-

tetta ei saavuteta suunnitellussa aikataulussa ja että investoinnin kus-

tannukset mahdollisesti ylittyisivät. Hankintaohje antaa mahdollisuuden 

perustella elinvoimalautakunnan esityksen mukaisuutta sillä, että osatar-

jouskilpailuiden järjestämiseen kuluva aika olisi tässä tilanteessa liian 

pitkä. Enontekiön kunnan alueella oleva järkevä rakentamisaika on kesäl-

lä. Rakentamisen aloittaminen viivästyisi arviolta noin 4-8 viikkoa mikä-

li osatarjouskilpailut järjestetään. Rakentamisen aloittamisen siirtämi-

nen aiheuttaisi lisäkustannuksia kun siirrytään kohti talvea mm. suojaus- 

ja lämmitys- sekä mahdollisesti väistökuluina. Koulujen alkamisajankoh-

taan töiden siirtäminen aiheuttaisi myös haasteita. Lisäksi tarjoukset 

ovat kohtuullisia, jolloin voidaan perustella myös siten, että tarjous-

kilpailu ei välttämättä toisi taloudellista säästöä Enontekiön kunnalle 

etenkin kun huomioidaan toisaalta viivästymisen aiheuttamat mahdolliset 

kustannukset ja haitat.  

 

Näin aikakriittistä tilannetta ei toivota enää Enontekiön kunnassa koh-

dattavan eikä sitä olisi syytä enää Enontekiön kunnassa toistaa. Enonte-

kiön kunnassa on toimittava suunnitelmallisemmin ja suunnittelu tulee 

aloittaa jatkossa niin ajoissa, että kilpailutukset voidaan toimeenpanna 

jatkossa myös palveluhankintojen osien kohdalla. 

 

Päätöshistoria 

 

Elinv.ltk 10.1.2019 2 §  

Päätös: Muutetun esityksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely: Keskustelun aikana rakennusmestari-rakennustarkastaja antoi 

muutetun päätösehdotuksen. 

 

Muutettu päätösehdotus (rkm-rakennustarkastaja): Elinvoimalautakunta hy-

väksyy Hetan liikuntahallin peruskorjauksen ja kuntosalilaajennuksen 
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suunnittelun kattohintatarjoukset ja projektisuunnittelun jatkamisen eh-

dollisena, että kunnanhallitus hyväksyy hankintamenettelyn. 

 

Päätösehdotus (rkm-rakennustarkastaja): 

Elinvoimalautakunta hyväksyy Hetan liikuntahallin peruskorjauksen ja kun-

tosalilaajennuksen suunnittelun kattohintatarjoukset ja projektisuunnit-

telun jatkamisen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12 2018 § 37 hyväksynyt 

1.300 000 euron määrärahan Hetan liikuntahallin peruskorjauksen ja kun-

tosalilaajennuksen investointiin vuodelle 2019. 

 

Enontekiön kunnalla on ollut suunnitteilla liikuntahallin laajamittainen 

peruskorjaus vuonna 2016. Silloin hankkeita Lapin alueella oli kuitenkin 

jonossa niin paljon, ettei rahoitushakemus edennyt päätökseen saakka. 

Myöhemmin on liikuntahallin peruskorjauksen lisäksi ajankohtaiseksi tul-

lut kuntosalin rakentaminen palvelemaan kaikkia ikäryhmiä. 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto piti 25.9.2018 Rovaniemellä tilaisuu-

den otsikolla ” Liikuntapaikkojen valtionavustusseminaari ja hankeklinik-

ka”. Seminaarin yhteydessä aluehallintoviraston edustajat kertoivat, että 

Lapin läänissä on peruuntunut hankehakemuksia, joten Lappiin myönnettyä 

valtionavustusmäärärahaa on mahdollista saada, mikäli hankehakemus saa-

daan valmisteltua vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Kunnan johdon suostumuksella jouduttiin kiireesti käynnistämään hankeha-

kemus, jossa projektin vetäjänä toimii rakennuttajatoimisto Promen 

Oy/Jarmo Jokelainen. Rakennuttajakonsultin kanssa todettiin, ettei suun-

nittelijoiden kilpailutukseen ole mahdollisuutta kireän aikataulun vuok-

si. Suunnittelijat valittiin aiempien hyvien kokemusten perusteella ja 

joille kireä aikataulu antoi myöten. 

 

 

Arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin Ark.tsto suunnittelu Teppo Oy, LVI-

suunnittelijaksi LVI-suunnittelu Pohjola Oy, sähkösuunnittelijaksi SDH 

Enginers Oy, rakennesuunnittelijaksi Pohjois-Suomen rakennetekniikka oy 

 

Suunnittelijoilta pyydettiin projektikokouksessa 19.12.2018 kattohinta-

tarjoukset, jotka ovat liitteenä (liite 1). Suunnittelua tehdään tässä 

vaiheessa siltä osin, että saadaan PSAVI:n vaatimat selvitykset avustus-

päätöstä varten. Avustuspäätöksen jälkeen, mikäli päätös on myönteinen, 

suunnittelua jatketaan.  

 

Em. lisäksi suunnittelun tueksi tarvitaan liikuntahallista kuntotutkimus, 

haitta-ainekartoitus sekä kuntosalin osalta maaperätutkimus. Tutkimuksen 

suorittaa Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorio Oy. 

 

Liite  

8 Kattohintatarjoukset  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  
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Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset neutraalit. 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja 
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Khall 16 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennak-

koäänestyspaikoista ja niiden aukiolosta päättäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä vuoden 2019 

eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa seuraavasti: 

Eduskuntavaalit    Eu- vaalit 

Ke 3.4.2019        Ke 15.5.2019 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

To 4.4.2019        To 16.5.2019 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Pe 5.4.2019        Pe 17.5.2019 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Ma 8.4.2019        Ma 20.5.2019 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

Ti 9.4.2019        Ti 21.5.2019 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto) 

 

Kunnanhallitus päättää edelleen ennakkoäänestyksen järjestämisestä kier-

tävällä äänestysautolla vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleis-

sa seuraavasti: 

 

Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu  

 

Keskiviikko 3.4.2019 eduskuntavaalit ja 

Keskiviikko 15.5.2019 europarlamenttivaalit 

Äänestysauton pysäkki klo 

Kilpisjärvi / Kilpishallin piha 

Käsivarrentie 14205 

10.00 – 11.30 

Kaaresuvanto / Kaaresuvannon koulun 

piha 

Syväjärventie 32  

13.30 – 15.00 

 

Kultima/Kultiman kääntöpaikka 16.30 – 17.00 

Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy:n 

liittymä 

Käsivarrentie 1765 

17.30 – 18.30 

 

Torstai 4.4.2019 eduskuntavaalit ja 

Torstai 16.5.2019 europarlamenttivaalit 

Äänestysauton pysäkki klo 

Sonkamuotka, Arctic Knife:n paikoi-

tusalue 

Muoniontie 1721 

10.00 – 10.30 

Palojoensuu/Palojoensuun kylätalon 

piha 

Muoniontie 46 

11.00 – 12.00 
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Muotkajärvi / Niementien risteys 

Niementie 1 

12.30 – 13.00 

Näkkälä/ Kaijunantien risteys 

Kaijunantie 1 

14.30 – 15.15 

Palojärvi/ Leena Palojärven tien ris-

teys/ Ruijantie 2715 

16.15 – 16.45 

Leppäjärvi/entinen koulu 

*Ruijantie 1935 

17.00 - 18.00 

 

Perjantai 5.4.2019 eduskuntavaalit ja 

Perjantai 17.5.2019 europarlamenttivaalit 

Äänestysauton pysäkki klo 

Nunnanen/Kalmantien risteys 

Kalmantie 4 

10.00 - 11.00 

Peltovuoma/koulu 

Ounastie 3111 

11.30 – 12.30 

Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys 

Vuontispirtintie 1 

14.00 – 14.30 

Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkki-

paikka 

14.45 – 15.15 

Vuontisjärvi/entisen koulun risteys 

Sammakkojänkäntie 1 

16.15 – 17.00 

 

Selostus   

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019 ja en-

nakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.4.2019 - 9.4.2019 (keskiviikosta 

tiistaihin). Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019 

ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.5.2019- 21.5.2019 (keskivii-

kosta tiistaihin).  

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko-

äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kun-

nassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä 

syistä muuta johdu.   

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat 

1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja si-

jainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä 

syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; (5.4.2002/247) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
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2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden 

toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kunnallisvaalien 

yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa; (21.12.2007/1263) 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituk-

sen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistus-

laitokset (laitos); (5.4.2002/247) 

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimi-

tetaan. (24.10.2003/868) 

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin järjes-

tää äänestäjän kotona (kotiäänestys). 

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty 

vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan 

sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu 

äänestäjille kohtuutonta haittaa. (5.4.2002/247) 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen 

ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekis-

terikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennak-

koäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset au-

kioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut 

oikeusministeriön määräämät tiedot. Ne kotimaan yleiset ennakkoäänestys-

paikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, jotka ovat äänestyspaikkarekiste-

rissä 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, ovat vaaleissa 

äänestyspaikkoina, vaikka tässä pykälässä tarkoitetusta kunnanhallituksen 

päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty ja vaikka hallinto-

oikeudelle tehtyä kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta tehtyyn 

päätökseen on haettu muutosta, ei ole ratkaistu. Kunnanhallitukselle teh-

ty oikaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätöksestä tehty kunnallisvali-

tus on käsiteltävä kiireellisesti. Hallinto-oikeuden valituksesta anta-

maan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (5.4.2002/247) 

Vaalilaki 47 § (5.4.2002/247) 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää sekä lopetetaan 

ulkomailla 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää.  

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoin-

na kaikkina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajanjaksona, jollei kun-

nanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. 

Vaalilaki 48 § (28.6.2013/496)  

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a21.12.2007-1263
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a24.10.2003-868
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a28.6.2013-496
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1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätök-

sellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa 

eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää 

eikä kello 18:n jälkeen; 

3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimi-

kunnan määrääminä aikoina; 

5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 

20:n välisenä aikana. 

Tiedoksi 

Keskusvaalilautakunta 
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Khall 17 § Eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivän äänes-

tyspaikoista päättäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaali-

päivän äänestyspaikat ovat seuraavat: 

 

Äänestysalue   Äänestyspaikka 

Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu  Hetan koulukeskus 

Kaaresuvanto   Kaaresuvannon koulu 

Kilpisjärvi   Kilpisjärven monitoimitalo 

Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi Peltovuoman koulu 

 

Selostus 

Vuoden 2019 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 (ennakkoää-

nestys kotimaassa 3.4.2019 - 9.4.2019) ja europarlamenttivaalit toimite-

taan sunnuntaina 26.5.2019 (ennakkoäänestys kotimaassa 15.5.2019- 

21.5.2019) 

Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen 

päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä ää-

nestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 

jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa (5.4.2002/247) 

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä vaalipäivän 

äänestyspaikoista.  

 

Tiedoksi  

Keskusvaalilautakunta 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714#a5.4.2002-247
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 14.1.2019  1-17  

 

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: 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 7,9,15,16,17. 

 

 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  
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Pykälät: 7,9,15,16,17. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 
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Pykälä 15  

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE  

HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA  

 

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen 

(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkai-

suun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun 

vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaati-

muksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on koh-

distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-

kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä 

kunnan jäsen.  

 

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: 

 

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä 

on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä 

tehdystä ratkaisusta.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi 

sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasia-

kirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vas-

taanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 

pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä 

tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jon-

ka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  

 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan 

katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, joll-

ei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.  

 

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu-

neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis-

tukseen merkittynä aikana. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 

yleisesti nähtäväksi. 

 

 

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on 

merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteys-

tiedot asian hoitamiseksi. 

 

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, 

jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  

 

Toimitusosoite: 

 

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite  

Enontekiön kunta 

Kunnanhallitus  

Ounastie 165 

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 


