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nähtävänä  4.5.2018 klo 15 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 2.5.2018 2 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

Asialista 

 

87 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

88 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

89 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

90 § Pääkirjanpitäjä/controllerin viran täyttäminen 

91 § Kilpisjärven kyläalue 3. kunnanosa asemakaavakaavan muutos kortteli 

16 

92 § Kilpisjärven kyläalue 3. kunnanosa asemakaavakaavan muutos kortteli 

17 

93 § Kilpisjärven kyläalue 3. kunnanosa asemakaavakaavan muutos kortteli 

25 

94 § Hallintosuunnittelijan toimen perustaminen ja toimen täyttäminen  

95 § Lausunnon antaminen pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkamisesta 

vuodelle 2019 

96 § Esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen 

97 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2018 

98 § Jäsenen nimeäminen maakunnalliseen kulttuurin toimialan asiantunti-

jaryhmään 

99 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

100 § Työvapaa-anomus 

101 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

102 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

103 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 87 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös  

Kunnanhallitus piti hiljaisen hetken edesmenneen kunnanhallituksen pu-

heenjohtajan Sari Keskitalon muistoa kunnioittaen.   

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Santeri Kirkkala ja Unto Kultima.  

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, 

että jaettiin kahdella kohdalla täsmennetty § 94, minkä kunnanhallitus 

hyväksyi yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

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

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

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

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. 

aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

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

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 88 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Muut asiat 

- Kunnanhallituksen puheenjohtajan hautajaiset: Todettiin, että pu-

heenjohtajisto keskustelee asian.  

- Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun 

- Enontekiön kunnan ja LSHP:n ostopalvelusopimus toimistosihteerin 

palveluiden myymisestä päättyy 22.6.2018.  

- Kiintiöpakolaisten tilanne 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

15.5 Tornionlaakson hallituksen kokous, Kiiruna, Ruotsi 

16.5 Koulutus, Antti Rantakokko 

19.5 Aillohacca, Kilpisjärvi 

 

Merkitään, että Elina Rousu-Karlsen oli poissa kokouksesta tämän pykälän 

aikana klo 14.22-14.26. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Tapaamiset, kokoukset, foorumit ja seminaarit 

11.4 Virastotalo 30 v 

12.4 Maailmanperintöseminaari 

16.4 Energiatehokkuus, tapaamiset (asuminen ja valaistus) 

17.4 Valtion tarkastusviraston tapaaminen, turvallisuuden suositukset ja 

käytännöt, kunnanjohtaja ja palotarkastaja  

18.4 Hinku-kuntien tapaaminen  

27.4 Muisti-seminaari, Yhdistysyhteistyö Enontekiön kunnassa, Rovaniemi 

30.4 Kilpisrivit, yhtiökokous 

4.5 Sosiaalipalvelut, raportin esittely 

Muut asiat 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan hautajaiset 



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 2.5.2018 5 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet 

Tehtäväkuvat 

Kehityskeskustelut 

Autojen hankinta 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

3.5 Tunturi-Lapin Kehitys hallitus ja valtuuskunta, kokous, Muonio 

3.5 Henkilöstötyön perusteet tilaisuus 

Savuton kunta –ohjelma 

Raami 2019  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 89 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Juha-Pekka Mäntyvaara: Revontuli-Opiston jaoston kokous.   

 

Elina Rousu-Karlsen: Ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 90 § Pääkirjanpitäjä/controllerin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti pääkirjanpitäjä/Conrollerin 

virkaan Markus Viljasen.  

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 15.55-16.05.  

 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti haastatella Markus 

Viljasen 2.5 klo 15 ja totesi, että tässä vaiheessa käsitellään muita 

asioita ja tämän asian käsittelyä jatketaan klo 15, jolloin haastattelu 

pidetään. Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn. 

  

Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä klo 15. Kunnanhallitus haastatteli 

Markus Viljasta.  

 

Haastattelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:  

Kunnanhallitus päättää valita pääkirjanpitäjä/Conrollerin virkaan Markus 

Viljasen.  Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat päätösehdo-

tusta.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää haastatella Markus Viljasen 2.5 klo 15.  

 

Esitystä täydennetään haastattelun jälkeen.  

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on perustanut 12.2.2018 § 27 pääkirjanpitäjä/controllerin 

viran. Virka on ollut haettavana 5.-26.3.2018 välisen ajan. Kunnanhalli-

tus päätti 3.4.2018 § 83 jatkaa hakuaikaan 19.4.2018 saakka. Virka on 

ollut haettavana 6.4-19.4.2018. Toisessa haussa ei tullut lisää hakijoi-

ta. Hakijoista yksi, Markus Viljanen, täyttää kelpoisuusehdot.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

Hakemukset ja ansioluettelot ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Alla viran hakukuulutus:  

”Pääkirjanpitäjä/Controllerin virka 

 

Viran tehtäviin kuuluvat kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpää-

töksen ja konsernitilinpäätöksen laadinta hallintojohtajan johdolla, ta-

lousarvion valmistelu hallintojohtajan johdolla, laskelmien, analyysien 

ja tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, talouden raportointi ja sen 

kehittäminen, sisäinen laskenta ja sen kehittäminen, sisäinen valvonta ja 

seuranta, kassan ja rahoituksen hallintatehtävät, tilastot, talouden tie-

tojärjestelmien vastuuhenkilön tehtävät sekä taloushallinnon prosessien 

kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonta ja toistaiseksi kuntakon-

serniin kuuluvan kahden yhtiön kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta. 

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai sovel-

tuva opistoasteen tutkinto sekä kokemus kirjanpitotehtävistä ja talouden 

analysointitehtävistä.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Arvostamme kokemusta julkisyhteisön kirjanpidon vaativista ja monipuoli-

sista tehtävistä, analyyttistä työotetta, kehityshakuisuutta, hyviä työ-

yhteisötaitoja ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä noudattaa aikatau-

luja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.  

 

Valitun odotetaan aloittavan mahdollisimman pian.  Palkkaus määräytyy 

KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärin-

todistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 19.4.2018 klo 12.00 mennes-

sä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.  Alkuperäiset opinto- ja työto-

distukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

 

Lisätietoja 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

Hallintojohtaja Leni Karisaari puh. 040 739 6062” 

 

Liite 

1 Yhteenveto hakijoista (yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta 

valintapäätöksen jälkeen) 

 

Tiedoksi 

Hakijat  

  

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

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 91 § Kilpisjärven kyläalue 3. kunnanosa asemakaavakaavan muutos 

kortteli 16 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.  

  

 

Päätöshistoria  

 

Elinv.ltk 20.3.2018 160 §  

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään Kil-

pisjärven kyläalue 3. kunnanosan asemakaavakaavan vähäinen muutos kortte-

liin 16 liitekartan mukaiselle alueelle. 

 

Selostus: 

 

Kilpisjärven alueella on ollut kyselyitä teollisuustonteista. 

Toisaalta yleisten rakennusten korttelialueelle 16 (kaavamerkintä Y) ei 

ole ollut lisärakentamisen tarpeita.  

 

Asemakaavan vähäisellä muutoksella voitaisiin vastata teollisuustonttien 

tarpeeseen mahdollisimman lyhyellä käsittelyaikataululla. 

 

Kaavaprosessin vaiheet yleensä: 

 

- kaava vireille 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma; mielipiteet   

- aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

- mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa 

- kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo; muistutukset 

- tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu 

- kaavaehdotuksen hyväksyminen; valitukset 

- päätöksen lainvoimaisuus 

- kaavan voimaantulo 

 

Liite 

2 Kartta 

 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 2.5.2018 10 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 92 § Kilpisjärven kyläalue 3. kunnanosa asemakaavakaavan muutos 

kortteli 17 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.  

  

Selostus 

 

Hallintosäännön 19 §:n (kohta 7) mukaan  

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä 

tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa 

1. Asemakaavan vähäisestä muuttamisesta 

Päätöshistoria 

  

Elinv.ltk 20.3.2018 161 § 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään Kil-

pisjärven kyläalue 3. kunnanosan asemakaavakaavan vähäinen muutos kortte-

liin 17 liitekartan mukaiselle alueelle selostuksessa mainittuun kauppa-

kirjaan perustuen. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunta ja Sirpa Karjalainen ovat tehneet kiinteistön määräalas-

ta kaupan 14.9.2006. 

Kauppakirjan kohdassa 5 on kirjaus: ”Kunta muuttaa tontin rakennusoikeu-

den seuraavassa asemakaavan muutoksen yhteydessä siten että tontin raken-

nusoikeus on 330 m2 asuinrakentamisen ja 70 m2 varaston rakennusoikeutta 

(330+t70). Rakennusoikeus jakaantuu pinta-alojen suhteessa molemmille 

tontin osille. Kaupan kohteena olevalle tontin osalle tulee rakennusoike-

utta 148 k-m2 + t 31 k-m2.” 

 

Kaavaprosessin vaiheet yleensä: 

 

- kaava vireille 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma; mielipiteet   

- aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

- mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa 

- kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo; muistutukset 

- tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu 

- kaavaehdotuksen hyväksyminen; valitukset 

- päätöksen lainvoimaisuus 

- kaavan voimaantulo 

 

Liite 

3 Kartta 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 93 § Kilpisjärven kyläalue 3. kunnanosa asemakaavakaavan muutos 

kortteli 25 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

 

Elinv.ltk 20.3.2018 § 162 

 

Päätös: Esityksen mukaan. Kalevi Keskitalo poistui tämän pykälän aikana. 

Pentti K. Keskitalo poistui tämän pykälän aikana.  

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään Kil-

pisjärven kyläalue 3. kunnanosan asemakaavakaavan vähäinen muutos kortte-

liin 25 liitekartan mukaiselle alueelle. 

 

Selostus: 

 

Kilpisjärven alueella on ollut kyselyitä rivitalotonteista, joiden tar-

jontaa kunnalla ei ole ollut järjestettynä. 

Toisaalta matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle 25 (kaava-

merkintä RM) ei ole ollut kysyntää. Kyseisen korttelin 25 läheisyydessä 

on erillispientalojen korttelialueita (kaavamerkintä AOT), jonne voidaan 

rakentaa pienyritystiloja.  

 

Asemakaavan vähäisellä muutoksella voitaisiin vastata rivitalotonttien 

tarpeeseen mahdollisimman lyhyellä käsittelyaikataululla ja tämä muutos 

tukisi tämän asemakaavan alueen asuinrakentamista toiminnallisestikin. 

 

Kaavaprosessin vaiheet yleensä: 

 

- kaava vireille 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma; mielipiteet   

- aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

- mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa 

- kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo; muistutukset 

- tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu 

- kaavaehdotuksen hyväksyminen; valitukset 

- päätöksen lainvoimaisuus 

- kaavan voimaantulo 

 

 

Liite 

4 Kartta 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 94 § Hallintosuunnittelijan toimen perustaminen ja toimen täyttämi-

nen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn ja totesi, 

että asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen kun §:n 90 haastattelu klo 15 

on tehty. Puheenjohtaja totesi, että haastattelujen jälkeen asian käsit-

telyä jatketaan.  

Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä 16.05.  

Merkitään, että kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.07-16.13, minkä 

jälkeen kokous jatkui entisellä kokoonpanolla.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää perustaa hallintosuunnittelijan toimen.  

Kunnanhallitus päättää, että toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva 

korkeakoulututkinto ja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tutkinto sekä 

riittävä kokemus palkanlaskennasta. 

Hallintosuunnittelija johtaa kunnan asiakirjahallintoa hallintosäännön 

mukaisesti ja toimii kunnan tietosuojavastaavana. Tehtävään kuuluu myös 

johdon sihteerin tehtävät, kunnan henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä 

ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Tarkempi tehtäväkuva ja 

palkkaus vahvistetaan hallintosäännön mukaisesti.   

Kunnanhallitus päättää selostusosassa mainituin perusteluin siirtää toi-

mistosihteerin toistaiseksi voimassa olevassa toimessa olevan Hannele 

Kumpulaisen suostumuksensa mukaan hallintosuunnittelijan toimeen ja antaa 

viranhaltijoiden tehtäväksi päättää muut siirtoon liittyvät järjestelyt, 

mm. siirtopäivän.  

Selostus 

Hallintosäännön mukaan 36 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työso-

pimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä asetet-

tavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. toimielimen 

esityksen pohjalta.  

 

Hallinnon talousarvioon 2018 on kirjattu henkilöstölisäyksenä uutena toi-

mena toimistosihteeri (mm. asiakirjahallinto). Kunnan tiedonhallinnan 

tehtävät ja vastuut ovat lisääntyneet ja vaativat asiantuntemusta mm. 

uusien säädösten vuoksi. Asian valmistelun edetessä on todettu, että uu-

den tehtävän tehtävänimike tulisi vastata paremmin toimen tehtäviä ja on 

päädytty esittämään nimikkeeksi hallintosuunnittelijaa.  

 

Hallintosuunnittelija johtaisi kunnan asiakirjahallintoa hallintosäännön 

mukaisesti ja toimisi kunnan tietosuojavastaavana. Tehtävään kuuluisi 

myös johdon sihteerin tehtävät, kunnan henkilöstöhallintoon liittyviä 
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tehtäviä ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Tarkempi tehtävä-

kuva ja palkkaus vahvistettaisiin hallintosäännön mukaisesti.   

 

Kunnassa on toimistosihteerin toistaiseksi voimassa oleva toimi, johon 

kuuluvat palkkasihteerin tehtävät sekä muut toimistotehtävät. Toimessa on 

Hannele Kumpulainen. Toimistosihteerin työpanos on myyty 1.1.2018 lukien 

kokonaan Lapin sairaanhoitopiirille, joka on ilmoittanut ulkoistavansa 

mm. palkkahallinnon. Kunnalle on ilmoitettu, että em. tehtäviä koskeva 

ostopalvelusopimus on voimassa enintään vuoden 2018 loppuun. Lapin sai-

raanhoitopiirin kanssa on käyty keskustelua aikatauluista ja päädytty 

siihen, että sopimus jatkuisi juhannukseen 2018 saakka.  

 

Toimistosihteerinä työskentelevä Hannele Kumpulainen on suorittanut asia-

kirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena 

(2016-2018). Enontekiön kunta on nähnyt tarpeellisena em. koulutuksen ja 

mahdollistanut sen työn ohessa. Toimistosihteeri Hannele Kumpulaisen 

siirtäminen perustettavaan toimeen on perusteltua edellä mainituista 

syistä ja hän on antanut suostumuksensa siirtoon. Hän täyttää esitettävät 

kelpoisuusehdot.   

 

Kunnan henkilöstöohje mahdollistaa siirtämisen mm. 11.7 (Oppisopimuskou-

lutus) ja 13.2 (Uudelleen sijoitus). 

 

Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kun-

nanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai 

toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta 

sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.  

Em. arkistolain mukaisesti tehtävää voi hoitaa myös toimihenkilö. Kunnan 

hallintosäännössä on määritelty asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan 

tehtävät.  

 

Asian valmistelua on tehty siten, että tehtävää hoitaisi työsopimussuh-

teessa oleva (toimi). Tämä edellyttää, että kunnan hallintosääntöä muu-

tettaisiin siten, että kunnan asiakirjanhallintoa johtavan tehtävää hoi-

taisi työsopimussuhteessa oleva (toimi). Hallintosäännön muutos tulisi 

valmistella huomioiden edellä mainitut asiat.   

 

 

Tiedoksi 

Hannele Kumpulainen 

 

 

 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831#a831-1994
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Khall 95 § Lausunnon antaminen pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatka-

misesta vuodelle 2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää viitata Enontekiön kunnan vuonna 2016 antamaan 

lausuntoon ja toteaa, että Pelastuslautakunnan esittämien perusteiden 

mukaisesti Palvelutasopäätöstä voidaan jatkaa vuodelle 2019. 

 

Selostus 

 

Lapin pelastuslautakunta on kokouksessaan 3.3.2016 käsitellyt pelastus-

toimen palvelutasopäätöksen jatkamista vuosille 2017 - 2018 ja edelleen 

6.3.2018 kokouksessaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkamista 

vuodelle 2019. 

  

Pelastuslautakunnan mukaan palvelutasopäätöksen (2013 - 2016) jatkaminen 

vuodella eteenpäin samansisältöisenä on perusteltua seuraavista syistä:  

- uhissa ja niissä aiheutuvissa riskeissä sekä käytettävissä olevissa 

resursseissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden takia palvelu-

tasopäätös olisi avattava 

  

- valtioneuvosto on linjannut, että pelastustoimen uudistus toteutetaan 

osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla sosi-

aali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa 

  

- sisäministeriö on käynnistänyt pelastustoimen kehittämishankkeen, johon 

sisältyy pelastustoimen lainsäädäntömuutokset 

  

Edellä mainituista syistä pelastuslautakunta arvioi, ettei nyt ole tar-

koituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan uutta palvelutasopäätöstä, koska 

sen valmistelu joka tapauksessa käynnistetään vuoden 2018 jälkipuoliskol-

la kokonaan uudelta pohjalta. 

  

Pelastuslautakunta on pyytänyt kuntien lausunnot 20.4.2018 mennessä. 

 

Enontekiön kunnanhallitus on 9.5.2016 päättänyt antaa seuraavan lausunnon 

asiasta: Enontekiön kunta toteaa, kuten pelastuslautakuntakin on toden-

nut, että käytettävissä olevissa resursseissa ei ole juurikaan tapahtunut 

muutoksia nykyisen palvelutasopäätöksen aikana ja ne vastaavat kunnan 

tarvetta vielä nuo esitetyt 2 vuotta. 

 

Enontekiön kunta ilmaisee kuitenkin huolensa uhkien ja riskien osalta 

erityisesti VT 21 (Käsivarrentie) osalta kasvavien liikennemäärien ja 

tien kunnon heikkenemisen vuoksi.  

 

Valtatieksi kapean tien kunnon nopea heikkeneminen ja erityisesti raskaan 

liikenteen lisääntyminen sekä lisäksi vaarallisten aineiden kuljettaminen 

aiheuttavat jo nyt riskitekijöitä, joihin varautuminen jo nyt on vaikeaa 

pitkien etäisyyksien vuoksi. 

 

Enontekiön kunta katsoo kuitenkin, että nyt voimassaolevaa palvelu-

tasopäätöstä voidaan jatkaa vuoteen 2018 asti. 
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Enontekiön kunta esittää, että kun uusi palvelutasopäätös laaditaan ja 

viedään hyväksyttäväksi, niin edellä mainitut uhkakuvat tulevat siinä 

huomioiduksi. Pelastustoimen uudistukseen ja lakimuutoksiin Enontekiön 

kunta ei ota tässä vaiheessa kantaa. 

 

Tiedoksi 

Lapin pelastuslaitos/virka@lapinpelastuslaitos.fi 
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Khall 96 § Esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa Enontekiön kunnan esiopetuksen järjestämis-

vaihtoehtojen selvittämisen kunnanjohtajan tehtäväksi 31.8.2018 mennessä. 

 

Päätöshistoria 

 

Elinv.ltk 20.3.2018 156 §  

EVÄSTYSKESKUSTELU ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA 

 

Päätös: Muutetun esityksen mukaan. 

 

 

Muutettu päätösehdotus (vastaava lastentarhanopettaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ryh-

tyy toimenpiteisiin esiopetuksen järjestämisvaihtoehtojen selvittämisek-

si, koska asia ei ole valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 

2018 opetustoimen tai varhaiskasvatuksen toimialan tavoitteissa. Asiassa 

tulee kuulla myös huoltajia. 

 

Selostusosasta päätettiin poistaa lause: ”Selostusta asiasta tarkennetaan 

perjantaihin 16.3. mennessä.” 

 

 

Ehdotus (vastaava lastentarhanopettaja):  

Elinvoimalautakunta antaa evästyksensä esiopetuksen järjestämisestä Enon-

tekiön kunnassa 1.8. alkaen ja antaa asian valmisteltavaksi viranhalti-

joille. Elinvoimalautakunta antaa asian valmistelulle aikarajan, minkä 

jälkeen lautakunta kokoontuu päättämään asiasta.  

 

Selostus:  

 

Kunnassa on keskusteltu esiopetuksen tulevaisuudesta. Aiheesta on keskus-

teltu aiemmin myös lautakuntatasolla, mutta varsinaisia valmisteluesityk-

siä asiasta ei ole tehty. Elinvoimalautakunnan kokouksen 5.2.2018 pöytä-

kirjan mukaan 134 § asiaa ei ole annettu valmisteltavaksi.  

 

Selostusta asiasta tarkennetaan perjantaihin 16.3. mennessä. 
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Khall 97 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunniamerkkiesityksistä kunnan hen-

kilöstön ja luottamushenkilöiden osalta alla olevien kriteereiden mukai-

sesti siten, että kunniamerkkejä haetaan seuraaville: Helinä Hautamäki, 

Jaakko Alamattila, Taina Harju, Merja Nunnanen ja Soili Jatko.  

 

Kunnanhallitus päätti, että toimialat toimittavat mahdolliset toimialaan-

sa koskevat kunnanhallituksen esitykset Lapin aluehallintovirastolle.  

 

Käsittely 

Todettiin, että hyvinvointilautakunta on esittänyt kunniamerkkiä Merja 

Nunnaselle. 

 

Keskustelun käynnistyessä Jaakko Alamattila ilmoitti olevansa esteellinen 

ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

  

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen:  

Kunniamerkkejä haetaan seuraaville: Helinä Hautamäki, Jaakko Alamattila, 

Taina Harju, Merja Nunnanen ja Soili Jatko.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunniamerkkiesityksistä kunnan henkilöstön ja 

luottamushenkilöiden osalta alla olevien kriteereiden mukaisesti. 

Esitys henkilöistä annetaan kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus päättää, että toimialat toimittavat mahdolliset toimi-

alaansa koskevat kunnanhallituksen esitykset Lapin aluehallintovirastol-

le.  

 

Selostus  

Toimialat eivät ole tehneet esityksiä kunniamerkeistä 2018. 

 

Lapin aluehallintoviraston kirje 

Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kuntaan 19.3.2018 kunniamerk-

kiehdotuksista kirjeen. Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kunnia-

merkkikirjeen kunnanhallitukselle ja ao. lautakunnille.  

 

Lapin aluehallintovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaa-

li- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön pyyntöjen mukai-

sesti ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettäviksi kunniamer-

keiksi. Tätä tarkoitus varten Lapin aluehallintovirasto pyytää kunnia-

merkkiehdotukset aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä varten viimeis-

tään 30.4.2018.  

 

Valtiovarainministeriön osalta kunniamerkkiesitysten tekemiseen on saatu 

jatkoaikaa toukokuun loppuun.   

 

Kunniamerkin myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, että saajan hen-

kilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin. Pelkästään virka- ja palveluvuo-

det tai virka-asema eivät voi olla kunniamerkin myöntämisen perusteena, 

vaan perusteluissa lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella olevat ansi-

ot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomatta-

vissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäksi tulee varmistaa, että mah-



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 2.5.2018 18 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

dollisen aiemman kunniamerkin saamisesta on kulunut vähintään seitsemän 

(7) vuotta ja mahdollisesta arvonimestä samoin vähintään seitsemän (7) 

vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, 

toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön 

erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä. 

 

Kriteerit 

 

-Ensisijaisena lähtökohtana kunniamerkin antamiselle ovat ne keskitason 

yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammat-

tialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. 

 

-Edellytyksenä on hyvämaineisuus. 

 

-Halu ottaa vastaan kunniamerkki. Ehdottajan tulee tuntea henkilö niin 

hyvin, että annetusta kunniamerkistä kieltäytymisen mahdollisuus 

voidaan sulkea pois. Kunniamerkkeihin suhtautumista ei tule tiedustella 

suoraan henkilöltä 

 

-Edellisen kunniamerkin tai arvonimen saamisesta on täytynyt kulua vähin-

tään seitsemän vuotta.  

 

-Toisen kunniamerkin saaminen karenssiajan kuluttua edellyttää usein saa-

jan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaati-

vammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään.  

 

-Perusteluissa tulee siis korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jäl-

keen kertyneitä ansioita. 

 

Lapin aluehallintoviraston kirje, ehdotuslomake ja täyttöohje on nähtä-

villä kokouksessa.  

 

Enontekiön kunnan merkkipäiväohje 

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustellusta syystä 

hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai hopeista kun-

niamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enontekiön kunnan hyväksi 

toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön ansiot tulee olla huomattavat.  

Kunnallisten ansioiden lisäksi henkilöllä tulee olla huomattavia maakun-

nallisia, kansallisia tai kansainvälisiä ansioita.  

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan hallintokunnat valmistelevat oman alansa 

kunniamerkki- ja arvonimiesitykset ja esittävät ne kunnanhallitukselle. 
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Khall 98 § Jäsenen nimeäminen maakunnalliseen kulttuurin toimialan asian-

tuntijaryhmään  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajaksi kulttuurin 

toimialan asiantuntijaryhmään kulttuuri-viestintäkoordinaattorin.  

Selostus 

Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät Lapin kuntien kunnanhallituk-

sia, Taiteen edistämiskeskusta, Lapin aluehallintovirastoa sekä Saame-

laiskäräjiä nimeämään edustajansa perustettavaan kulttuurin toimialan 

asiantuntijaryhmään. Toimikausi kestää asettamispäätöksestä lähtien kaksi 

vuotta. 

Keväällä 2017 tehtiin maakuntauudistukseen liittyen kulttuuritoimen nyky-

tilan kuvaus, jossa kartoitettiin kuntien, AVIn, Lapin Liiton, Taiken, 

Saamelaiskäräjien ja ELYn tehtävät ja yhtymäpinnat. Maakuntauudistuksen 

tiekartan mukaisesti hahmotettiin maakuntaan siirtyvät kulttuurin tehtä-

vät. Kartoitustyöhön osallistuivat edustajat Rovaniemen, Ranuan, Sodanky-

län ja Kemin kunnista, AVIsta, Taikesta, Lapin liitosta, ELYstä ja Saame-

laiskäräjiltä. 

Nykytilan kuvaukseen kirjattiin johtopäätöksenä, että lappilaista kult-

tuuria tulisi edistää yhteistoiminnallisesti ja tuoda esiin kulttuurin 

merkitystä alueen elinvoima- ja vetovoimatekijänä. Lapissa kulttuuria 

hyödynnetään elinkeinollisesti ja kuntalaiset edellyttävät kulttuuripal-

veluiden tarjoamista ja tuottamista. Kulttuurin ja taiteen merkitystä 

sisällöntuotannon perustana, alueen vetovoimatekijänä ja hyvinvoinnin 

edistäjänä ei kuitenkaan vielä hahmoteta riittävällä tasolla. Useissa 

muissa maakunnissa kulttuurin edistäminen on yhtenä tunnustettuna ja tun-

nistettuna kehittämisen kärkenä ja imagotekijänä - näistä hyvistä käytän-

teistä voitaisiin ottaa oppia. Kulttuuria voitaisiin edistää myös hyvin-

vointisuunnitelman kärkenä. Nykytilakuvauksen perusteella päätettiin pe-

rustaa toimikaudeksi 2018 - 2020 maakunnallinen kulttuurin toimialan asi-

antuntijaryhmä. 

Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän tehtävät: 

1. kerätä ja työstää tietoa, valmentaa maakuntamuutosvaiheessa kuntia, 
3. sektoria ja maakuntaa sekä tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoin-

nin strategisessa ja toiminnallisessa työssä 

2. tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- ja vetovoimate-
kijänä 

3. löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämisen kärkiä yhteis-
toiminnassa ja monialaisesti ja -hallinnollisesti 

4. käynnistää maakunnailisen kulttuuri (hyvinvointi)- strategian val-
mistelua yhteen sovittaen hyvinvointisuunnitelmatyön kanssa 

5. tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi 
6. järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen yh-

teisfoorumeita 
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7. osallistua maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin osalta. 

Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän kokousten aineistojen ja keskus-

telujen pohjalta asioita valmistellaan Elinvoima ja elinkeinot -

valmistelutyöryhmään, joka on VATEn (väliaikainen valmistelutoimielin) 

alainen työryhmä. Elinvoima ja elinkeinot -työryhmä valmistelee asioita 

VATEn käsiteltäväksi ja päätettäväksi siltä osin kuin sillä asioista on 

päätäntävalta. 

Työryhmän jäseniksi kutsutaan: 

 kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät 

 maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat 

 Saamelaiskäräjien edustus 

Osa kuntien edustajista tulee ryhmän 1. vuodeksi varsinaiseksi jäseniksi 

ja osa varajäseniksi ja seuraavana toimintavuotena vaihdetaan varajäsen-

ten ja varsinaisten jäsenten välillä. Työryhmä voi kutsua asiantuntijajä-

seniä ja vierailevia asiantuntijoita. Työryhmä voi myös halutessaan pe-

rustaa alaisuuteensa alatyöryhmiä. Kokouskertoja on 2-4 kertaa vuodessa. 

Ryhmän puheenjohtajuudesta ja järjestäytymisen käytännön kysymyksistä 

päätetään ensimmäisessä kokouksessa. Kukin taustaorganisaatio vastaa omi-

en jäsentensä osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Esitykset työryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle vii-

meistään 4.5.2018. 

Tiedoksi  

Lapin ELY-keskus/kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 

 

  

mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
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Khall 99 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 4.4.2018 lailli-

siksi 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 4.4.2018 ja käsitellyt seuraa-

vat asiat: 

 

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtä-

vät muutokset 

3 § Vuonna 2016 ja 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 

4 § Eronpyyntö Lapin käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä  

5 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 100 § Työvapaa-anomus 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 101 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Ulla Keinovaara ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tä-

män pykälän ajaksi.  

 

Käytiin läpi kiinteistönluovutusilmoitukset.  

 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan elinvoimalautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

 

Elinv.ltk 20.3.2018 153 §  

 

Päätös: Ulla Keinovaara jääväsi itsensä pykälän ajaksi. Tiia Saatio lähti 

14:16. Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

Liite  

    Luettelo kiinteistönluovutusilmoituksista  

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 102 § 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 3.4.-

1.5.2018 

- 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) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 103 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

 

Unto Kultima:  

-Kilpisjärven tori-alueen valvonta pilkkikisojen aikana.  

-Ambulanssi jättää potilaan kuljetukseen. 

 

Juha-Pekka Mäntyvaara 

-Ala-asteen purku 

-Rakennustarkastaja/ Kesätyöntekijä Mauri Kivelän irtisanoutumisen vuok-

si.  

 

Santeri Kirkkala 

-Jos Hetan vanha ala-aste puretaan, joudutaanko myös Kiepin rakennus pur-

kamaan? 

 

Elli-Maria Kultima 

-Kilpisjärven vuokra-asuntojen tilanne? Hinnat? 

-Kunnan Kilpisjärven virkistysasunnot julkiseen vuokraukseen? 

 

 

Kunnanjohtaja totesi, että johtoryhmä on päättänyt: viranhaltijat ovat 

virka-aikana tavoitettavissa ja mikäli eivät ole niin palaavat tarvitta-

essa asiaan.  

  

Merkitään, että kunnanhallituksessa alustavasti sovittiin, että tilinpää-

töksestä päätettäisiin kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 

16.5.. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 2.5.2018  87-103  

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:87,88,89,91,92,93,95,96,99,101,102,103. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 90,94,97,98,100.  

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

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: 90,94,97,98,100.  

 

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

