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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

 

35 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

36 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

37 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

38 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tule-

vaisuuden vaihtoehdon valinta 

39 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

40 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 18.277680 

41 § Kunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut ym. vuo-

sina 2017-2018 

42 § Esiopetuksen järjestämisvaihtoehdot Enontekiön kunnassa -selvitys 

43 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

44 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 35 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima 

ja Taru Mäkitalo. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan 

kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Unto Kultimaa ja Taru 

Mäkitaloa. 

 

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. 

 



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 18.2.2019 4 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 36 § 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: 

Tapahtuneet 

6.2. Saamen kansallispäivä 

8.2. Digitalisaation mahdollisuudet, LapIT 

9.-10.2. Käsivarren erämaa, vapaalaskumahdollisuudet ja poroelinkeino 

  

Tulevat/Valmistelussa 

-19.2. Ministeri Tiilikainen (keskustelu sähköasioista) 

-19.2. Varhaiskasvatuspalaveri, virastotalo 

-20.2. Virastokokous 

-1.3. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous 

-Enontekiön kunnan sosiaalinen media 

-> Viestintä- ja some-ohjeet tiedotettu kunnan työntekijöille ja 

luottamushenkilöille 

-> Kunnalla on Facebook (2 kanavaa) ja Youtube 

-> Kunnan toimialoilla on Instagram (Kulttuuripalvelut, TosiLappi, 

Nuorisotyö) ja Facebook (Kulttuuri, TosiLappi, Elinvoimapalvelut) 

-> Kunnan tavoitteena on keskittyä yhteen Facebook-kanavaan. 

-Virasto-organisaatio tulee kunnanhallitukseen käsittelyyn maaliskuussa,  

mikä sisältää ratkaisun vapaa-aikatoimen kokonaisuudesta. Valmistelussa  

on haettu yhteisöllistä ratkaisua kunnan ja muiden alueen toimijoiden  

välillä liikunta- ja hyvinvointitehtävän hoitamiseksi. Tällä hetkellä  

nuorisotoimea hoidetaan 40 % työajalla ja etsivää  nuorisotyötä 60 % työ 

ajalla. 

 

Päätökset 

-Rehtorin tehtävä laitetaan haettavaksi maaliskuun kuluessa 

 

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 

7.2. Lapin liiton johtoryhmän vierailu 

 

Tulevat/Valmistelussa 

Päätökset 

Muut 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 
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Khall 37 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Ei ollut. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.10-17.25, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla. 
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 ____  ____   ____ 
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Khall 38 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä 

tulevaisuuden vaihtoehdon valinta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18.45-18.57, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla. 

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta klo 18.45. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston päätettäväksi seuraavaa: 

1. Enontekiön kunnan on perusteltua saada tarkemmat valtakunnalliset maa-

kunta- ja sote-uudistuksen perusteet ja siirtää kunnanhallituksen päättä-

mää ikäihmisten tehostetun palveluasumisen projektin aikataulutusta ml. 

Luppokodin paikka, tilat ja mahdollinen vuokra-aika, koska valtakunnalli-

nen sote-uudistus on kunnanvaltuuston 13.6.2018 päätöksen jälkeen siirty-

nyt. (otetaan aikalisä) 

2. Asian valmistelua on jatkettava infrastruktuurin toimialan johdolla 

tiiviissä yhteistyössä perusturvan toimialan kanssa. Valmistelun on olta-

va taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä pohjal-

la. (jatketaan valmistelua) 

3. Kunnanhallituksen tulee seurata valtakunnallista lainsäädäntövalmiste-

lua ja tuoda asia uudelleen päätettäväksi kun lait on hyväksytty tai kun 

asiakokonaisuudesta on riittävä valmistelu tehty. Asiaan on palattava 

viimeistään talousarvion 2020 valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä. 

(seurataan tilannetta ja tuodaan päätettäväksi) 

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt 13.6.2018 (tarkennus 3.10.2018) 

seuraavaa:  

”Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön kunta hankkii nykystandardit 

täyttävän tehostetun hoivan kiinteistön nykyisen Luppokoti-kiinteistön 

tilalle siten, että kunta on kiinteistössä vuokralla. Uusi kiinteistö voi 

sisältää senioriasuntoja ja muita sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvit-

semia tiloja.  

 

Kunnanhallitus päättää tarvittaessa nykyisen Luppokodin kiinteistön myyn-

nistä osana kokonaisuutta hallintosäännön toimivaltamääräykset huomioi-

den.  

 

Kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen kunnan oman palvelutuotannon jat-

kamisesta 1.1.2020 asti tehostetun palveluasumisen yksikkönä, mikäli val-

takunnallinen sote-uudistus toteutuu suunnitellusti.  

Mikäli sote-uudistus siirtyy tehostetun palveluasumisen tiloja ja palve-

lun tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen kunnanvaltuustossa.  

 

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään muista asiakoko-

naisuuteen liittyvistä toimista hallintosäännön määräykset huomioiden. 

 

Kunnanvaltuusto myönsi perusturvan toimialalle ylitysoikeuden 35.000 eu-

roa vuoden 2018 talousarvioon hankinnan suunnittelun ja toteuttamisen 
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konsultointipalvelun ostamiseksi. Ylitys katetaan tarvittaessa talousar-

vion 2018 ylijäämäarviota pienentämällä.   

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätökseen kunnanvaltuuston ponnen: Väistötilo-

jen aikana vanhukset hoidetaan Enontekiöllä eikä lähdetä hajasijoittamaan 

ympäri Lappia.” 

 

Valtakunnallinen sote-uudistus on kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen 

siirtynyt vuodella, vuodesta 2020 vuoteen 2021. Lisäksi valtakunnallisen 

sote-uudistuksen arvioidaan mahdollisesti siirtyvän vielä tästäkin mm. 

juridisista syistä.  

 

Esimerkiksi Lapissa palveluiden rahoittaminen on avoimena, sillä viimei-

simmän arvion mukaan maakunnan rahoitusvaje on 35 miljoonaa euroa. Lisäk-

si rahoituksen kriteerit eivät tunnista tarpeeksi tai eivät lainkaan La-

pin erityispiirteitä palvelutuotannossa, etenkään saamelaisalueen eikä 

Enontekiön kunnan erityispiirteitä. Kriteerit eivät tunnista saamenkieli-

siä palveluita vaikka velvollisuus tuottaa palveluja saamenkielellä on 

olemassa. 

 

Enontekiön kunnan laskelmat lautakuntien päätöksenteon perusteena ovat 

pääosiltaan olleet päätöksenteon tueksi riittävän tarkat. Kunnan tasee-

seen tehdyssä esityksessä on viimeisessä laskelmassa huomioitu poistovai-

kutukset ja lainojen korot kunnan tulokseen. Poistot ja lainan korot hei-

kentävät Enontekiön kunnan taloudellista tulosta tulevina vuosina. Toi-

saalta vuokramallissa tulee huomioida valmistelussa oleva lainsäädäntö-

muutos kuntien vuokravelvoitteiden laskemisesta kunnan velaksi tilinpää-

töksessä. Mm. tätä ei ole voitu huomioida lähes vuosi aikaa tehdyssä val-

mistelussa. Nyt tehdyissä laskelmissa on jouduttu tekemään lukuisia ole-

tuksia mm. vuokra-ajasta, korkotasosta, pääomavuokratasosta, vuokravel-

voitteiden vaikutuksesta kunnan lainakantaan ja nämä tulee huomioida ar-

vioitaessa vaihtoehtoja. 

 

Enontekiön kunnan lainojen takaisinmaksukyky ja vuokrien maksukyky on 

maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen nykyistä heikompi. Tämän merkitystä 

ja vaikuttavuutta Enontekiön kunnan talouteen ei ole valmistelussa arvi-

oitu riittävän hyvin. 

 

Valtuuston päätös 13.6.2018 vuokramallista on ollut yksiselitteinen. 

Vuokramallia koskeva perustelu mallin hinnasta verrattuna yksityiseen 

malliin tai kunnan rakentamaan malliin ei ole muuttunut. Päätöstä tehtä-

essä oli selvillä, että vuokramalli on muita malleja taloudellisesti kal-

liimpi. Enontekiön kunnan tehtävät tulevaisuudessa eivät sisällä sote-

palveluita, mikäli sote-uudistus toteutuu. Tästä syystä kunnan tulee sel-

vittää tarkkaan rakentaminen omaan taseeseen ja sillä tavalla sijoittami-

nen infrastruktuuriin, joka ei ole kunnan ydintehtävä maakunta- ja sote-

uudistuksen jälkeen. 

 

Sen sijaan perustelussa, joka koskee vuokramallin ajoitusta, on tapahtu-

nut muutos.  

 

Valtakunnallinen sote-uudistus siirtynee jälleen ainakin vuodella. Enon-

tekiön kunnanvaltuuston päätös perustui ajatukseen, että vuokra-aika 

Enontekiön kunnalle on hyvin lähellä sote-uudistusta. Mitä lähempänä 
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vuokramallissa ollaan sote-uudistusta, sitä lyhyemmäksi kunnan maksamasta 

vuokra-ajasta mahdollisesti tulisi ja siten sitä edullisempi. On suosi-

teltavaa, että vuokramallissa vuokra-aika olisi siis mahdollisimman ly-

hyt. Sote-uudituksen ajankohta kuitenkin siirtynee ja siksi Enontekiön 

kunnan päätös vuokramallista olisi syytä tehdä lähempänä sote-uudistusta. 

Tämä edellyttää, että valtio kykenee tekemään päätöksen sote-

uudistuksesta. Haasteena on meneillään olevien lakiuudistusten päättämät-

tömyyden tila sekä kevään eduskuntavaalit, jotka luovat epävarmuutta so-

te-uudistukselle. Valtuuston päätös ja sen perustelut olettavat, että 

asiaan voidaan palata, mikäli sote-uudistus siirtyy. Valtuuston 13.6.2018 

päätöksen jälkeen sote on jos siirtynyt yhdellä vuodella vuodesta 2020 

vuoteen 2021. Se on jo riittävä peruste tarkastella valtuuston päätöstä 

uudelleen. Näyttää lisäksi siltä, että perustuslakivaliokunta ei 

12.2.2019 tiedon perusteella kykene haasteista johtuen viemään asiaa is-

tuvan eduskunnan päätöksentekoon. Mikäli perustuslakivaliokunta vie sote-

uudistuksen eduskuntaan, ovat haasteet (esim. EU:n kanta, asiakassuunni-

telma, palveluiden integraatio, tietosuoja, yhdenvertaisuusongelma, maa-

kuntien itsehallinto) mittavia valtiosääntöoikeuden professoreiden Tuomas 

Ojanen ja Juha Lavapuron 22.1.2019 näkemyksen mukaan.  

 

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait tullevat eduskunnan täysistun-

toon hyväksyttäväksi aikaisintaan kevättalvella 2019. Maakuntauudistus 

siirtynee yleisen arvion ja näkemyksen mukaan aikaisintaan vuoteen 2022. 

Sote-uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saa-

rikko on kertonut hallituksen tiedotustilaisuudessa muutoksista sote-

lakiesityksiinsä. Valinnanvapauden virallinen ja pakollinen voimaantulo 

siirtyisi ainakin vuoteen 2022 vaikka maakunnilla olisi halukkuutta 

siirtyä siihen aiemminkin. 

 

Luppokodin paikka on laskelmien mukaan edullisin päiväkodin viereen aivan 

kuten elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta ovat kokouksissaan 

esittäneet kunnanhallitukselle. Sen sijaan vaihtoehto seurakunnan omista-

malle tontille rakennuttamisesta edellyttää tontin vuokraamista tai osta-

mista kunnalle. Paikkaratkaisuun vaikuttaa myös kaavoitustilanne. Päivä-

kodin viereiseen tonttiin rakentaminen vaatii kaavamuutoksen.  

 

Vuokra-aikamallissa olisi esitysten mukaan järkevin tehdä sopimus 20 vuo-

deksi, koska muussa tapauksessa mahdollisten tarjoajien määrä karsiutuu. 

Tässä on suuri riski Enontekiön kunnalle, sillä valtuuston 13.6.2018 te-

kemä päätös perustuu ajatukselle, jossa kunta olisi vuokralla vain pari 

vuotta ja sen jälkeen kunnan vastuu lakkaisi. Maakunta ei ota vastaan 

Enontekiön kunnan rakennuttamaa tehostettua palveluasumisyksikköä ennen 

kuin aikaisintaan maakunta– ja sote-uudistus tullessa. Uudistuksen ajan-

kohdasta ei ole varmuutta. On myös epävarmaa ottaisiko maakunta vuokra-

velvollisuuden vastatakseen sote-uudistuksen toteutuessa ja jos ottaisi 

niin kuinka pitkäksi aikaa, arviolta 3 vuotta minimissään.  

 

Omaan taseeseen rakentaminen edellyttää myös sitä, että kunnan tulee tar-

kastella palvelurakennettaan laajemmin, mikä työ on toisaalta jo aloitet-

tu. Kunnan käyttötalous on pidettävä tasolla, joka on taloudellisesti 

kestävä pitemmällä aikavälillä huomioiden mm. kriisikuntakriteerit. 

 

Tehostetun palveluyksikön malliksi ja kooksi ovat Enontekiön kunnan lau-

takunnat (elinvoima ja hyvinvointi) esittäneet hybridimallia 20+10. Se on 
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perusteltua kun tarkastellaan ikääntymistrendiä ja Enontekiön kunnan vä-

estörakenteen muutosta seuraavina vuosikymmeninä.  

 

Valmistelun tulee olla riittävän hyvää. Hallintolain (31 §) mukaan viran-

omaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämi-

sestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvityk-

set.  

 

Valmistelu ei tehostetun palveluyksikön rakennuttamisen kaikilta osin 

asiakokonaisuuden laajuus huomioiden täytä vielä hallintolain henkeä, 

koska valtio-, maakunta- ja kuntatasolla asiat ovat epävarmoja. Eduskun-

nan sosiaali- ja terveysvaliokunta on havainnut puutteita valmistelussa. 

Samoin perustuslakiasiainvaliokunta on havainnut valmistelussa puutteita. 

Nämä asiat ovat heijastuneet myös Enontekiön kunnan tehostetun palveluyk-

sikön valmisteluun näyttäytyen puutteellisuuksina. Kunnan on harkittava 

tehostetun palveluyksikön rakentamisen ajankohtaa ja malleja uudelleen 

sen jälkeen kun valtio tekee päätöksen sote-uudistuksesta tai sote-

laeista tai mikäli muuten sote-uudistukseen liittyvät asiat selkiintyvät. 

Perusteet uudelle tarkastukselle ovat valtuuston päätöksen mukaisesti 

olemassa.  

 

Liitteet  

2 Kunnanvaltuusto 13.6.2018 § 14 

3 Hyvinvointilautakunta 24.1.2019 § 4 

4 Elinvoimalautakunta 29.1.2019 § 8 

5 Elinvoimalautakunta 12.12.2019 § 29 

6 Hyvinvointilautakunta 13.2.2019 § 26 

7 Selvitys   

8 Laskelmat 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Myönteiset vaikutukset. 

 

Tiedoksi 
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Khall 39 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria 

Elinv.ltk 29.1.2019 12 § 

 

Päätös: Teknisen johtajan esityksen mukaan. Pentti K. Keskitalo jätti 

päätökseen eriävän mielipiteen. Piia Juuso poistui kokouksesta tämän py-

kälän käsittelyn jälkeen. 

 

Käsittely: Keskustelun aikana Pentti K. Keskitalo teki esityksen, että 

korvaus maksetaan, koska suullinen lupa on annettu kolmen todistajan läs-

nä ollessa. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhti-

ön päätöksen 17.188970 mukaisesti että korvausta ei makseta. 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 palauttanut: Khall § 258 Va-

kuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970, asian elinvoimalautakunnan käsitel-

täväksi.  

 

Päätöshistoria: 

 

 

Kh 10.12.2018 

Khall 258 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.188970 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

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. 
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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. 

 

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-
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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: 

 

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: 
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- 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   

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

Liitteet 

9     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 40 § Vakuutusyhtiön korvauspäätös 18.277680 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria 

Elinv.ltk 29.1.2019 13 § 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, vakuutusyhti-

ön päätöksen 18.277680 mukaisesti että korvausta ei makseta. 

Korvauksen maksamatta jättämisen perusteina on: 

 

Ote vakuutusyhtiö päätöksestä 18.277680: 

 

”Vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n mukaan julkisyhteisö on velvollinen 

korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdos-

ta aiheutuneen vahingon. Vastuu julkisyhteisöllä on kuitenkin vain, mil-

loin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon 

ottaen kohtuudella asetettavia vaati- muksia ei ole noudatettu. 

 

Selvitysten mukaan rakennustarkastaja on merkinnyt rakennuksen sijainnin 

ohi kaavan osoittaman rakennusalueen. Virheen havaitsemisen jälkeen ra-

kennustyömaa on keskeytetty kesäkuussa lopussa 2017 rakennustarkastajan 

toimesta ja ohjeistettu rakennuttaja hakemaan poikkeamislupa. Lupa on 

myönnetty muutaman päivän sisällä ja rakennustöitä on voitu jatkaa poik-

keamisluvan tultua lainvoimaiseksi. 

 

Merkitsemisessä rakennustarkastajalla on ollut käytössä käsi-GPS, jonka 

tarkkuus on satelliittien lukumäärästä riippuen 7-15m tavanomaisesti. 

Merkitsemispaikkaa verrataan maastokarttaan ja maaston ja ympäristön muo-

toihin mikäli lähin rajamerkintä (nurkkapyykki on liian kaukana). Tässä 

tapauksessa lähin nurkkapyykki on ollut n. 270m etäisyydellä ja rannan 

muotojen takia vettä on ollut välissä yhteensä n.90m. 

 

Nähdäksemme rakennustarkastaja on toiminut asiassa sillä huolellisuudel-

la, mitä häneltä tapauksen olosuhteet huomioiden on voitu edellyttää. 

Virheen havaitsemisen jälkeen poikkeamislupa on myönnetty nopeasti ja 

työtä voitu jatkaa valitusajan kulumisen jälkeen. Näin ollen kunta ei ole 

toiminut asiassa sillä tavoin, että näille vahingonkorvauslain nojalla 

voitaisiin katsoa syntyneen vahingonkorvausvastuun. 

 

Hirsirakennus Olavi Harju on toiminut asiassa sopimussuhteessa rakennut-

tajiin eikä siten ole kiinteistön omistaja eikä siten myöskään rakennus-

luvan haltija eikä rakennusvalvonnan päätösten osapuoli. On siten kyseen-

alaista, voiko hän päätöksen mahdollisen virheellisyyden vuoksi edes vaa-

tia korvausta kunnalta. Joka tapauksessa, jotta kunta voisi olla vastuus-

sa Harjun väitetystä vahingosta, tulisi Harjun osoittaa kärsimänsä vahin-

gon ja kunnan väitetyn vastuun välinen syy-yhteys. Tässä tapauksessa syy-
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yhteys on nähdäksemme katkennut. Yrittäjä voi päättää itse miten toimin-

tansa järjestää eikä tämä ole asia, johon Enontekiön kunnalla olisi vai-

kutusmahdollisuuksia. Yrittäjän tulee järjestää toimintansa siten, että 

tavanomaiset häiriöt sopimussuhteissa on yritystoiminnan kestettävissä. 

Tällaiset häiriöt kuuluvat yrittäjäriskiin ja yrittäjä päättää itsenäi-

sesti oman riskinkantokykynsä. Rakennusprojekteissa viivästykset ovat ta-

vanomaisia ja tässä tapauksessa vielä varsin lyhyt. Nähdäksemme syy-

yhteys rakennustarkastajan väitetyn virheen josta kunnalle arvioimme mu-

kaan ei synny vahingonkorvausvastuuta - ja Harjun väitetyn vahingon vä-

lillä on katkennut. Harjulle aiheutuneen vahingon syynä on lähtökohtai-

sesti se tapa, miten yritystoiminta on harjoitettu eikä niinkään kunnan 

väitetty virhe, joka on lyhyessä ajassa oikaistu. 

 

Yllä mainituin perustein katson, että rakennustarkastaja on toiminut sil-

lä huolellisuudella mitä tältä on tehtävänsä luonne huomioiden voitu mai-

nitussa tilanteessa odottaa. Näin ollen kunnalle ei ole asiassa syntynyt 

vahingonkorvauslain mukaista vastuuta. Joka tapauksessa syy-yhteys Harjun 

väitetyn vahingon ja rakennustarkastajan väitetyn huolimattomuuden välil-

lä on katkennut.” 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnalle on osoitettu korvausvaatimus kokouksessa nähtävillä 

olevien asiakirjojen mukaisesti. Korvausvaatimus on esitetty loma- ja 

saunarakennusten rakentamisen keskeyttämisestä ranta-asemakaava alueella. 

Loma-asunnon sijainti on ollut kaavan osoittaman rakennusalueen ulkopuo-

lella eikä asemapiirroksessa ole esitetty saunan sijaintia.  

Tästä johtuen rakennustyö on keskeytetty ja rakennuksille on vaadittu 

haettavaksi poikkeamislupa (ranta-asemakaavasta poikkeaminen) sekä raken-

nuksille uudet rakennusluvat. 

Yllämainituista syistä rakennustöiden valmistuminen on siirtynyt ja syn-

tynyt kuluja esitetyn korvausvaateen mukaisesti. 

 

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 

10     Vakuutusyhtiön päätös 18.277680 12.12.2018   

Vakuutusyhtiöön toimitetut asiakirjat nähtävillä kokouksessa: 

- Korvausvaade 18.9.2018  

- Alkuperäiset rakennusluvat  

- Poikkeamishakemus ja -päätös  

- Uusi loma-asunnon rakennuslupa  

- Uusi saunan rakennuslupa 

     

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
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Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 
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Khall 41 § Kunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut 

ym. vuosina 2017-2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi yhteenvedon.  

 

Selostus 

Yhteenveto Enontekiön kunnalle osoitetuista oikaisuvaatimuksista, vali-

tuksista, kanteluista ym. vuosina 2017-2018 esitellään kokouksessa.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 
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Khall 42 § Esiopetuksen järjestämisvaihtoehdot Enontekiön kunnassa  

-selvitys 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.  

 

Päätöshistoria 

Elinv.ltk 29.1.2019 22 § 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (varhaiskasvatuksen päällikkö) 

Elinvoimalautakunta merkitsee esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen sel-

vityksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 

Selostus 

 

Keskustelu esikouluasiasta on käyty ensimmäisen kerran elinvoimalautakun-

nassa 5.2.2018 § 134, jolloin Taru Mäkitalo esitti, että esikoululaiset 

siirrettäisiin päiväkodille. 

 

Elinvoimalautakunta 20.3.2018 § 156 esitti kunnanhallitukselle, että kun-

nanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen 

selvittämiseksi, koska asia ei ole valtuuston hyväksymässä talousarviossa 

vuodelle 2018 opetustoimen tai varhaiskasvatuksen toimialan tavoitteissa. 

Elinvoimalautakunta on esittänyt, että asiassa tulee kuunnella myös huol-

tajia. 

 

Kunnanhallitus päätti 2.5.2018 § 96 antaa Enontekiön kunnan esiopetuksen 

järjestämisvaihtoehtojen selvittämisen kunnanjohtajan tehtäväksi 

31.8.2018 mennessä. 

 

Kunnanhallitus 17.9.2018 § 192 merkitsi esiopetuksen järjestämisvaihtoeh-

tojen selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen elinvoimalautakunnalle. Esi-

opetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitystä täydennetään ennen elinvoi-

malautakuntaan viemistä mm. tarkemmat luvut lapsimääristä, tulevista lap-

simääräennusteista, tilojen muunneltavuudesta, esiopetuksen siirtämisestä 

Riekkoon tulevat säästöt sekä tehdään kysely vanhemmille ja työntekijöil-

le. 

 

Liitteet: 

11 Esiopetuksen järjestämisvaihtoehdot Enontekiön kunnassa-selvitys 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta  
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Khall 43 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Elinvoimalautakunta 29.1.2019 § 10 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

Liite  

12 Yhteenveto kiinteistönluovutusilmoituksista 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia   

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta (infrastruktuuri)  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 44 § 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 4.2.-

17.2.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

-24.1.2019 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

-29.1.2019 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 18.2.2019  35-44  

 

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: 35,36,37,38,41,42,43,44,45.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 39,40. 

 

 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: 39,40. 

 

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

