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(pl. § 201) 

 

 

 

 

Janne Näkkäläjärvi 
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Pöytäkirjan  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

187 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

188 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

189 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

190 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2017 

191 § Lapin aluehallintoviraston päätös rehtorin kunnalliskanteluun 

192 § Esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys 

193 § Kunnan henkilöstön tehtävänimikkeiden muuttaminen 

194 § Lausunnon antaminen asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden 

runkoverkosta ja niiden palvelutasosta 

195 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/As Oy Saanan Säde 4 

196 § Aloite hävikkiruoasta  

197 § Aloite nopeusnäyttötauluista 

198 § Valtuustoaloite / Kilpisjärven vuokra-asuntojen realisoinnissa 

asukkaan asumisen turvaaminen kunnan vuokra-asunnoissa 

199 § Valtuustoaloite / kunnanvaltuuston, lautakuntien ja hallituksen 

palkkioiden korottaminen 

200 § Valtuustoaloite / Lapin kylien ja asutuksen tutkimisesta ja kirjaa-

misesta 

201 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

202 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

203 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 187 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultiman 

esityksestä Jaakko Alamattila ja Outi Kurkelan esityksestä Janne Näkkälä-

järvi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi. 

Merkitään, että etusivulle korjattiin päivä maanantaiksi.  

  

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 188 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Merkitään, että kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kirunan kaupungil-

le toimitetun kirjeen. 

 

Merkitään, että Outi Kurkela poistui tämän pykälän aikana kokouksesta klo 

14.20 – 14.22. 

 

Merkitään, että tämän jälkeen pidettiin tauko 15.10-15.20, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavan asian: 

- keskustelu yrityksen kanssa asuntojen rakentamisesta 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapahtuneet 

4.9. Kutsunnat 

6.9. Virastokokous 

7.9. Ministeri Kai Mykkänen, tapaaminen 

7.9. FINAVIA, tapaaminen 

7.9. Enontekiön neuvottelukunnan kokous 

9.9. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen, tapaaminen  

10.9. Kirje Kirunan kaupungille 

12.-13.9 Kuntamarkkinat, Helsinki 

 

Tulevat 

17.9. Uusi rakennustarkastaja Arto Kantola aloittaa 

18.-19.9. Torniolaakson neuvoston kokous, Tornio 

20.9. Yritystalon (OP) avajaiset, Hetta Paikalla myös Pohjolan OP:n tj 

Keijo Posio 

21.9. Taideresidenssistä yhteistyötapaaminen, Kilpisjärvi 

25.9. Aurora /VT21 tapaaminen 

26.9. Lapin liikennetyöryhmä, Inari 

27.-28.9. Lapin maakuntakaava 2040, Inari 

2.10. Kuntajohtajatapaaminen, Rovaniemi 

4.10. LSHP:n neuvottelukunta, Hetta 

16.10. Kuntalaisfoorumi 

 

Valmistelussa 

- Tehtäväkuvajärjestelmän hankinta 

- Sähköyhtiön tulevaisuus 

- Lämpövoimalan tulevaisuus 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

- Luppokodin väistötilojen valmistelu 

- Edunvalvontasuunnitelma 

- Kuntastrategian toimeenpanosuunnitelmaa ei kyetä tekemään. Syy: Hallin-

nollinen työmäärä ollut poikkeuksellisen suuri. 

- Kunnanjohtajan loma, viikko 41: 8.-14.10.2018 

- Ympäristösuojelun virka 

 

Valitukset 

AVI:n päätös rehtori Laila Nikunlassin valitus kunnanhallituksen, kunnan-

johtajan ja hallintojohtajan toiminnasta täysin aiheeton (ks. Khall §191) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 189 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Birgitta Eira on toimittanut kunnanhallitukselle kirjeen 12.9.2018. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 190 § Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 

2017 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vastauksen arviointi-

kertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä saattaa sen valtuustolle 

tiedoksi.  

 

Selostus  

 

Tarkastuslautakunta on antanut vuodelta 2017 arviointikertomuksen ja 

kiinnittänyt siinä huomiota asioihin, joiden osalta kunnanhallituksen 

tulee antaa vastine. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Oheismateriaali  

1 Arviointikertomus 2017 (jaettu kunnanvaltuuston 13.6.2018 kokousmateri-

aaleissa.) 

 

Liite  

1 Vastine arviointikertomukseen 

 

Tiedoksi 

Tarkastuslautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 191 § Lapin aluehallintoviraston päätös rehtorin kunnalliskanteluun  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee Lapin aluehallintoviraston päätöksen 

tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Lapin Aluehallintovirasto on antanut päätöksen rehtori kunnalliskanteluun 

ja todennut kaikkien kohtien osalta, että Enontekiön kunta ja ko. viran-

haltijat eivät ole toimineet kantelun kohteena olevissa asioissa lain 

vastaisesti eikä asia näin ollen anna aluehallintovirastolle aihetta 

enempiin toimenpiteisiin. 

 

Enontekiön kunnanhallitus on käsitellyt rehtorin tekemää kunnalliskante-

lua 30.5.2018 ja antanut kanteluun lausuntonsa. Myös kunnanjohtaja ja 

hallintojohtaja ovat antaneet selvityksensä asiassa.  

 

Liite 

2 lapin aluehallintovirasto päätös LAAVI/481/06.00.00/2018  

(nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutusta 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 192 § Esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen elinvoima-

lautakunnalle. Esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitystä täydenne-

tään ennen elinvoimalautakuntaan viemistä mm. tarkemmat luvut lapsimää-

ristä, tulevista lapsimääräennusteista, tilojen muunneltavuudesta, esi-

opetuksen siirtämisestä Riekkoon tulevat säästöt sekä tehdään kysely van-

hemmille ja työntekijöille.  

 

Käsittely  

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:  

Esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitystä täydennetään ennen elin-

voimalautakuntaan viemistä mm. tarkemmat luvut lapsimääristä, tulevista 

lapsimääräennusteista, tilojen muunneltavuudesta, esiopetuksen siirtämi-

sestä Riekkoon tulevat säästöt sekä tehdään kysely vanhemmille ja työnte-

kijöille.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen elinvoima-

lautakunnalle.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus päätti 2.5.2018 § 96 antaa Enontekiön kunnan esiopetuksen 

järjestämisvaihtoehtojen selvittämisen kunnanjohtajan tehtäväksi 

31.8.2018 mennessä. 

 

Liite 

2 Selvitys 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, varhaiskasvatusohjaaja, vs. rehtori, kehittäjä-

sosiaalityöntekijä, hallintojohtaja, henkilöstökoordinaattori 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 

Varhaiskasvatusohjaaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 193 § Kunnan henkilöstön tehtävänimikkeiden muuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että nimikkeet pidettäisiin ennallaan, koska nimi-

ke voi vaikuttaa palkkaukseen. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 16.45 – 16.55. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen esitti, että nimikkeet pidettäi-

siin ennallaan, koska nimike voi vaikuttaa palkkaukseen. Elli-Maria Kul-

tima kannatti päätösehdotusta.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin  

esitystä, jota Elli-Maria Kultima on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annet-

tiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Näkkäläjärvi Janne, Palojärvi Lee-

na) ja 3 ”ei” ääntä (Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Rousu-Karlsen Eli-

na) sekä 1 ”tyhjä” ääni (Kurkela Outi).  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää muuttaa seuraavat tehtävänimikkeet ao. tehtävissä 

toimivien henkilöiden suostumuksen mukaisesti.  

 

Nykyinen tehtävänimike  Uusi tehtävänimike  

Vastaava emäntä   Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 

Henkilöstökoordinaattori  Henkilöstöjohtaja 

Varhaiskasvatusohjaaja  Varhaiskasvatuksen päällikkö 

Sosiaaliohjaaja   Vanhustenhuollon palvelupäällikkö 

 

Selostus 

 

Uudet tehtävänimikkeet kuvaavat täsmällisemmin tehtävien sisältöä. Koko-

naisuudessaan kunnan työntekijöiden tehtävänimikkeet tarkentuvat vuoden 

loppuun mennessä, kun tehtävänkuvaukset on saatettu kaikilta osin ajan-

tasaisiksi. Tämä edellyttää myös, että avoimet virat/toimet on täytetty. 

Esitettyjen tehtävännimikkeiden muutokset perustuvat tehtävien sisältöjen 

merkittävään muutokseen. 

 

Enontekiön kunnassa 1.7.2017 toimeenpantu organisaatiouudistus on muutta-

nut työntekijöiden tehtävien sisältöä. Keväällä 2018 aloitettu tehtävän 

kuvausten tarkastus sekä tarkentaminen on osoittanut tarpeen muuttaa teh-

tävänimikkeitä vastaamaan paremmin nykyisiä tehtävien sisältöjä. Osittain 

tehtävien sisältöjen muutokset perustuvat arvioon myös tulevaisuudessa 

tarvittavista tehtävistä kunnan organisaatiossa. 

 

Palkkausjärjestelmän yhdenmukaistaminen vuoden loppuun mennessä perustuu 

organisaation tehtäväkokoonpanon (virat/toimet) tarkentamiseen ja tehtä-

vänkuvausten ajantasaistamiseen.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kuntastrategia viitoittaa asennoitumaan muutokseen myönteisesti ja teke-

mään yhdessä asioita ja palveluita. Samalla kuntastrategia rohkaisee vir-

taviivaistamaan johtamista. 

 

Hallintosäännön 36 §:n kunnanhallitus päättää virkanimikkeen muuttamises-

ta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman 

toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaa-

via, joista päättää kunnanhallitus.   

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, henkilöstökoordinaattori, perusturvajohtaja, hallintojoh-

taja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 194 § Lausunnon antaminen asetusluonnoksesta maanteiden ja rauta-

teiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:  

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta 

maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi. Liikenne- ja viestintäministeri-

ön asetuksella määriteltäisiin valtakunnallinen runkoverkko ja sen palve-

lutaso. 

 

Runkoverkkoasetus on lähtökohtaisesti positiivinen kehitysaskel liiken-

neinfrastruktuurikysymysten tarkastelulle ja kehittämiseksi. Palvelutason 

määrittely nähdään myös hyvänä perustana varmistaa liikenneinfrastruktuu-

rin Suomen kilpailukykyä ja alueellista saavutettavuutta vahvistavaa roo-

lia. Runkoverkkoasetusluonnos on kehittynyt alkuvuodesta 2018 esitetyistä 

linjauksista oikeaan suuntaan, mutta Enontekiön kunnan mukaan seuraavat 

puutteet tärkeysjärjestyksessä tulee korjata asetukseen:  

 

1. Valtatie 21 / Eurooppa 8 tie sisällytettävä runkoverkkoon Torniosta 
Kilpisjärvelle raja-asemalle saakka, josta tie jatkuu aina Tromssaan 

saakka. Norjalaisten arvioiden mukaan liikennemäärät tulevat kasvamaan 

5-6 kertaisiksi tulevana vuosikymmenenä. 

2. Rajat ylittävä maatieliikenne. Eurooppa 45 (E45) tie sisällytettävä 
runkoverkkoon Ruotsin puolelta ja rajalta Suomen puolen Karesuvannosta 

Norjan rajalle Kivilompoloon, josta tie jatkuu aina Altaan saakka. 

Tällä varmistetaan myös Enontekiön lentokentän mahdollisuudet olla osa 

runkoverkkoa. 

3. Lapin lentokentille on turvattava runkoverkkoyhteys. Esityksestä puut-
tuu mm. Kittilän lentoasema, Suomen neljänneksi vilkkain lentoasema, 

jonka liittyminen runkoverkkoon tulee varmistaa. 

4. Tornio-Kolari rautatie on sisällytettävä runkoverkkoon. 
 

Perustelut: 

1. Enontekiön kunnan naapurikuntina ovat Kiirunan kunta Ruotsissa sekä 
Storfjordin ja Kautokeinon kunnan Norjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kuljetusketjut ovat usein kansainvälisiä. Lisäksi kunnan alueella on 

huomattavan paljon raskasta liikennettä, joka ei näy virallisissa ta-

varankuljetustilastoissa johtuen niiden transitoluonteesta ja koko La-

pin kytkeytymisestä naapurimaiden liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin. 

Siten näemme tärkeimpien rajanylityspaikkojen Kilpisjärven ja Kivilom-

polon liittämisen runkoverkolla saavutettavaksi tärkeäksi nyt esityk-

sessä olevan Tornion lisäksi. Kansainvälisen kytkeytyvyyden ja saavu-

tettavuuden merkitys tulee vain kasvamaan ja siten on tärkeää ottaa 

tämä näkökulma huomioon runkoverkon määrittelyssä. 

2. Esityksestä puuttuu verkkoajattelu. Suomen rajojen ulkopuolelle on 
varmistettava yhteydet ja rungot sekä samalla myös liitynnät lentoken-

tille. 

 

Selostus 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 1.10.2018 mennessä 

luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja 

rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.  

 

Lausuntopyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät täältä: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a1754

96b-b434-4bb9-9f1f-de72da518ce9  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäi-

siin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateis-

tä. Lisäksi runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatet-

tavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä. 

  

Yhteisen ja korkean matkojen ja kuljetusten palvelutason varmistaminen 

runkoverkkopäätöksellä edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja eri alu-

eiden välistä saavutettavuutta sekä tarjoaa tärkeää tietoa elinkeinoelä-

män toiminnan suunnittelun tueksi. Runkoverkko perustuu olemassa oleviin 

valtion maanteihin ja rautateihin. Runkoverkolla luodaan edellytyksiä 

uusien palveluiden kehittymiselle sekä matka- ja kuljetusketjujen toimi-

vuudelle. Määrittelyn kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden 

liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista kokonaisuut-

ta. Lisäksi runkoverkon määrittelyssä on otettu huomioon TEN-T ydinverk-

ko. Määrittelyssä on huomioitu sekä nykytilanne, että ennusteet tulevasta 

kehityksestä. 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää runkoverkkoasetuksesta avoimen 

kuulemistilaisuuden, josta tiedotetaan erikseen myöhemmin.  

Runkoverkkoasetuksen valmistelu on kytkeytynyt maantielain (503/2005, 

nyk. laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) ja ratalain (110/2007) 

uudistukseen. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja rata-

lain muutokset hyväksyttiin kesällä 2018 eduskunnassa ja ne tulivat voi-

maan 1.8.2018.  

 

Esityksen tavoitteena on säätää maanteiden ja rautateiden kuulumisesta 

valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon siten, kun liikennejärjes-

telmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 4 §:n 3 momentissa ja ra-

talain (110/2007) 4 §:n 3 momentissa säädetään. Esityksen keskeisenä ta-

voitteena on lisäksi varmistaa runkoverkkoon kuuluvien maanteiden ja rau-

tateiden muuta tie- ja rataverkkoa korkeampi palvelutaso.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteisiä. 

 

Tiedoksi 

Liikenne- ja viestintäministeriö  

Elinvoimalautakunta 

   

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a175496b-b434-4bb9-9f1f-de72da518ce9
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a175496b-b434-4bb9-9f1f-de72da518ce9
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 195 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/As Oy Saanan Säde 4 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä asetetulla myyntihinnalla jätetyn tarjo-

uksen koskien As Oy Saanan Säde 4 osakkeita 229 – 298 ja valtuuttaa kun-

nanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on 12.2.2018 § 23 valtuuttanut kunnanjohtajan yhdessä tek-

nisen johtajan ja kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajan kanssa valmistele-

maan alla olevien Enontekiön kunnan omistamien huoneistojen myyntiä sekä 

allekirjoittamaan tarvittaessa välityssopimukset. Mahdollinen huoneisto-

jen myynti tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi ja on sitä ennen käsi-

teltävä po. yhtiöiden hallituksissa.  

As Oy Saanan Säde 4 huoneistot ovat myynnissä.  

Saanansäde 4 huoneistot ovat seuraavat: 

- Harjukuja C 5, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja C 6, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja D 8, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja E 9, 3h+k+s, 70 m² 

- Harjukuja E 10, 3h+k+s, 70 m² 

 

 

Huoneistosta Harjukuja E 9 (osakkeet 229 – 298) on jätetty asetetun myyn-

tihinnan mukainen tarjous, jonka on tehnyt ko. asunnossa vuokralla oleva. 

Jätetty tarjous sisältää huoneistoa koskevan lainaosuuden. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

3 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, toimitusjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 196 § Aloite hävikkiruoasta  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että selostuksessa mainituin perusteluin 

tällä hetkellä ei ole tarvetta ylijäämäruokien myyntiin ulkopuolisille 

kunnan eri toimipaikkojen kautta.  

 

Selostus 

 

Sointu Jokiniemeltä on tullut aloite kunnan ruokapalvelusta hävikkiruoan 

/tähdelounaiden hyödyntämisen osalta. 

 

Ympäristöterveydenhuollon perusteiden mukaan ulkopuolisille jaettavaksi 

soveltuvaa ylijäämäruokaa on ruoka, mikä ei ole ollut tarjoilussa / tar-

joilulinjastossa. Tarjoilussa ollut ruoka tulisi syödä paikan päällä eri 

toimipisteissä, mikäli sitä kulloinkin olisi jäänyt tarjottavaksi.  

 

Toimipisteet ovat kouluja, vanhainkoti ja päiväkoti, ulkopuolisten ruo-

kailuun tulo tiloihin toiminnan ollessa käynnissä ei ole mahdollista. 

Myös ruokailuille varattu aika on rajallinen, tiloissa tarjoillaan omalle 

asiakaskunnalle myös muita päivittäisen ruokarytmityksen mukaisia ateri-

oita eri toimipaikoissa.    

 

Keittiöille mahdollisesti jäävä ylijäämäruoka jäähdytetään ja käytetään 

hyödyksi seuraavina päivinä tarjoiluissa kulloisenkin päivän aterian li-

säksi.    

 

Enontekiöllä valmistettavat ateriamäärät ovat suhteellisen pieniä verrat-

tuna isompien paikkakuntien ateriamääriin. Ateriamäärät voidaan näin val-

mistaa tarkemmin, jolloin ylijäämäruokia ei paljon jää. Hävikkiä minimoi-

daan lähtökohtaisesti valmistamalla ateriat mahdollisimman tarkoin henki-

lömäärän ja kokemuksen mukaan.   

 

 

Aloite on nähtävillä kokouksessa.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, vastaava emäntä, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Sointu Jokiniemi 

Vastaava emäntä 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 197 § Aloite nopeusnäyttötauluista 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen nopeusnäyttötaulujen sijoittami-

sesta Lapin ely-keskukselle valtatie 21:lle.  

 

Selostus 

 

Mika Heikura on tehnyt kuntalaisaloitteen nopeusnäyttötauluista.  

Nopeusnäyttötauluista on saatu hyviä kokemuksia. Olin yhteydessä Perhon 

kuntaan ja heillä nyt n. 3 kuukauden kokemus siirrettävistä nopeusnäyttö-

tauluista. Heidän kokemuksen mukaan näytön siirron jälkeen parissa päi-

vässä keskinopeudet pudonneet nopeusrajoitusten mukaisiksi. Siellä olleet 

40km/h ja 60km/h rajoitusalueilla Vt13-tiellä. Näyttöhän kerää dataa lii-

kennemääristä ja nopeuksista, ei siis kuvaa. Seurantadata löytyy pilvestä 

(netistä) ja tietojen avulla on mahdollista yhteistyössä poliisin kanssa 

kohdentaa valvontaa tarpeen mukaan. Hankintahinta on n. 3000€. Ehdotan 

aluksi yhden hankkimista ja ja sitä kierrätetään kylästä toiseen jotta 

saamme selville todellisen vaikutuksen. Myöhemmin niitä voi sitten hank-

kia lisää. 

 

Aloite on nähtävillä kokouksessa.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Mika Heikura 

Lapin ely-keskus  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 17.9.2018 17 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 198 § Valtuustoaloite / Kilpisjärven vuokra-asuntojen realisoinnis-

sa asukkaan asumisen turvaaminen kunnan vuokra-asunnoissa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että se on päätöksellään 12.2.2018 § 23 

päättänyt selostusosiossa mainittujen Kilpisjärvellä sijaitsevien asunto-

jen myyntiin laittamisesta. Mahdolliset huoneistojen myynnit tuodaan kun-

nanhallituksen päätettäväksi.  

 

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 16.5.2018 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Kilpisjärven vuokra-asuntojen realisoinnissa on turvattava vuokralaisen 

mahdollisuus asua edelleen Kilpisjärvellä kunnan vuokra-asunnoissa ensi-

sijaisesti. Rahan takia ei saa tehä kilpisjärveläisistä kodittomia.” Van-

husneuvoston jäsen Ulla-Maija Syväjärvi oli asiasta Eiran kanssa samaa 

mieltä.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.2.2018 § 23 päättänyt valtuuttaa kun-

nanjohtajan, teknisen johtajan ja kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajan 

valmistelemaan aloitteessa mainittujen vuokra-asuntojen myyntiä ja alle-

kirjoittamaan ko. asunnoista välityssopimukset. Mahdollinen huoneistojen 

myynti tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi kun se on ensin käsitelty 

ko. yhtiön hallituksessa. 

Myytäväksi on päätetty Kilpisjärveltä Saanansäde 4 huoneistot (5 kpl), 

Kilpisrivien huoneistot (2 kpl) ja Kilpisjärven koetalon huoneistot (2 

kpl). 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutusta 

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 199 § Valtuustoaloite / kunnanvaltuuston, lautakuntien ja hallituk-

sen palkkioiden korottaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa 

kuntaliiton tekemän selvityksen palkkioista.  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vahvistettu palk-

kiosääntö pidetään toistaiseksi voimassa ja sääntöä tarkastellaan val-

tuustokauden loppupuolella.   

 

Selostus 

Outi Kurkela on tehnyt 13.6.2018 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Esitti, että nostetaan palkkioita kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja 

kunnanhallituksessa.” 

  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.3.2017 § 14 päättänyt tarkennetusta 

luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä, jossa mm. kunnanvaltuuston ja kun-

nanhallituksen palkkioita korotettiin 20 % (40€ -> 50€) ja lautakuntien 

14,3 % (30€ -> 35 €). Tarkennettu sopimus astui voimaan 1.6.2017. 

 

Kuntaliiton tekemän selvityksen (alkanut kausi 2017, julkaistu 4/2018) 

mukaan alle 2000 asukkaan kunnissa keskimääräinen valtuutetun kokouspalk-

kio on keskimäärin 49 € ja kunnanhallituksen jäsenen 50 € ja lautakunnan 

jäsenen 40 €. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, vastaava toimistosihteeri 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutusta 

 

Tiedoksi 

Outi Kurkela 

Kunnanvaltuusto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 200 § Valtuustoaloite / Lapin kylien ja asutuksen tutkimisesta ja 

kirjaamisesta 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus toteaa, että tutkimukseen on tarvetta, mutta se ei kuulu 

kunnan tehtäväksi. Kunnanhallitus rohkaisee aloitteen tekijää olemaan 

yhteydessä tiedeyhteistöihin, jotka voisivat toteuttaa tutkimuksen.  

 

Selostus 

Pentti K. Keskitalo on tehnyt 16.5.2018 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Lapin kylien historia ja asutus tutkia, kirjata historiaan.” 

 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, vastaava toimistosihteeri 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutusta 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 201 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Käsittely 

Leena Palojärvi ja Elli-Maria Kultima ilmoittivat olevansa esteellisiä ja 

poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi.  

 

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Janne Näkkäläjärvi.  

Kunnanhallitus päätti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

 

Elinvoimalautakunta 21.8.2018 § 227 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

  

Liite  

4 Yhteenveto kiinteistönluovutusilmoituksista 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 202 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.9.-

16.9.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

-4.9.2018 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 203 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

 

Outi Kurkela 

-Peltovuoman päiväkodin turvallisuusasia 

1. Aita korjattava, että tulee päiväkodin oven eteen, lapset pääsevät 

turvallisesti ulos aitaukseen 

2. Ulko-ovi aukeaa kaemmas kuin ylin rappunen riittää. Rappusia korjatta-

va, levennettävä ylintä rappua 

3. Leikkivarasto hyllyt liian lyhkäset, isot autot ei mahdu, hyllyjä jat-

kettava oven viereiseen seinään asti. Henkilökuntaa on kuultu.  

 

Unto Kultima 

-Kunnan autosähkötolpista sähkö katkaista kesäajaksi. Turistit käyttää 

tolppia. 

 

Elli-Maria Kultima 

-Tsahkaljoen tulvapenkereen kustannukset, onko urakkatarjous ylittynyt? 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 17.9.2018  187-203  

 

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: 187-192, 194, 196-203.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 193, 195.  

 

 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: 193, 195. 

 

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

