
fEnontekiön kunta   Pöytäkirja   3. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 25.2.2019 klo 14.50-18.52  

 

 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla Elli-Maria Kultima  pj   

olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi  I vpj (etä, poistui  

                                                  klo 18.50) 

  Jaakko Alamattila   II vpj 

  Outi Kurkela  j  

  Unto Kultima  j 

  Leena Palojärvi  j 

  Elina Rousu-Karlsen  j 

  Pentti K. Keskitalo  vj   

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Birgitta Eira kvalt I vpj 

Juha-Pekka Mäntyvaara  kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Arto Kantola rakennustarkastaja § 49 

Kimmo Lämsä Enontekiön Vesihuolto 

Oy, toimitusjohtaja,  

§ 50 

Mirja Tervo  Kiinteistö Oy Enonteki-

ön kunnan asunnot ym. 

kiinteistöyhtiöt, toi-

mitusjohtaja, § 50 

Johannes Rauhala Enontekiön Sähkö Oy, 

toimitusjohtaja, § 50 

Hannu Autto  Enontekiön Kehitys Oy, 

toimitusjohtaja, § 50 

  

 

 

Asiat:  45 § - 58 §   

 

  

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Jaakko Alamattila    Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Leena Palojärvi  Elina Rousu-Karlsen 

 

   

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  27.2.2019 klo 15 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

 

 

45 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

46 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

 

47 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

 

48 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

 

49 § Rakennustarkastuksen ajankohtaiskatsaus 

 

50 § Ateria- ja siivouspalvelujen järjestämisen selvittäminen Lapin maa-

kuntauudistuksessa 

 

51 § Selvitykset kuntakonsernin lainoista ja kunnanhallituksen 20.8.2018 

ohjauspäätöksen toimet  

 

52 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Basecamp & Adven-

ture Oy:n kanssa 

 

53 § Tornionlaakson neuvoston hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta 

2019-2021 

 

54 § Jäsenten nimeäminen Tornionjoen tulvaryhmään 

 

55 § Jäsenten nimeäminen Kemijoen tulvaryhmään 

 

56 § Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsen 

 

57 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

58 § Saamen kielten tulkki –hankkeeseen osallistuminen 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 45 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Leena Palo-

järvi ja Elina Rousu-Karlsen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esi-

tyslistan kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Käsittely 

Todettiin, että kunnanhallituksen kokous alkoi klo 14.50. Todettiin, että 

tämän kokouksen puheenjohtajana toimii Jaakko Alamattila, koska Janne 

Näkkäläjärvi on etänä. Outi Kurkela esitti pöytäkirjantarkastajaksi Leena 

Palojärveä ja Elina Rousu-Karlsenia.  

 

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 46 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jä-

senten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Tämän pykälän jälkeen klo 16.08-16.15 pidettiin tauko, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Tapahtuneet 

19.2 Varhaiskasvatuspalaveri, virastotalo 

19.2 Ministeri Tiilikainen (keskustelu sähköasioista) 

20.2 Virastokokous 

22.2 Ministeri Tiilikainen (keskustelu sähköasioista) 

 

Tulevat/Valmistelussa 

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

-Mielipiteen antaminen Pohjois-Lapin maakuntakaavaan 

 

Päätökset 

-Lyhytaikaisen lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Ounasmajoille 

-Syväaika Saanalla / The Deep Time of Life at Saana, tukikirje Biotaiteen  

seuralle 

 

Muut 

   -Valtuustoseminaari ke 27.2, aihe ”Luppokotiasia” 

 

Birgitta Eira otti esille seuraavan: ”Met tehemä yhdessä” -hengestä 

 

Seppo Alatörmänen toi esille seuraavan: Hetan urheilu/ jääkiekkokaukalon 

pukeutumissuoja lämpimäksi, jotta lasten sukat eivät kastu. Mitä keinoja 

infralla on parantaa asiaa? 

 

Birgitta Eira toi esille seuraavan: Kunta järjestäisi lämpimän oleskelu-

tilan iltaisin nuorille Peltovuomassa esim. olemassa oleva luistinkoppi 

ja sen olojen parantaminen. 

 

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 

-19.2 Energiaministeri Kimmo Tiilikainen, keskustelu (edunvalvonta) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Tulevat/Valmistelussa 

1.3 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous 

- Virasto-organisaatio 

 

Muut 

 

Valmistelu 

- Mielipiteen antaminen Pohjois-Lapin maakuntakaavaan 

 

 

 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 25.2.2019 6 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 47 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

 

Ei ollut. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 48 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Merkitään, että suunnitelmaan tehdään keskustelussa esille nousseet tek-

niset korjaukset.  

 

Käsittely 

Keskustelussa todettiin, että väestöennustetta sivulla 9 päivitetään ja  

ajantasaistetaan sivun 20 neljäs kappale.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman. 

 

Selostus 

Suunnitelma oli kuntalaisten kommentoitavana 2 viikkoa, ajalla 11.1.-

25.1.2019. Ko. aikana saatiin yksi palaute, jossa nostettiin esille kun-

nassa tehtävän poikkisektorisen ennaltaehkäisevän työn merkitys sekä Voi-

maa vanhuuteen hankkeessa saavutettujen tulosten (koulutetut) jalkautta-

minen kunnassa konkreettiseen käytäntöön myös hankkeen jälkeen.  

 

Päätöshistoria 

 

Hyvinvointiltk. 27.9.2018 77 § 

Päätös: 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma esitetään kunnanhallitulle valtuus-

tolle esitettäväksi.  

Miia Ahlholmilla annetaan oikeus viimeistellä suunnitelma hallituksella 

esitettäväksi lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta.  

 

Käsittely:  

Suunnitelman esitteli kokouksessa sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

Perusturvajohtaja ehdotti, että lautakunta hyväksyisi toimenpidesuunni-

telman kunnanhallituksen esitettäväksi. Sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmille 

annettaisiin oikeus stilisoida suunnitelmaa.  

 

Ehdotus:   

Hyvinvointilautakunta esittää ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman kun-

nanhallitukselle valtuustolle esitettäväksi. Hyvinvointilautakunta esit-

tää että kunnanhallitus esittäisi suunnitelmaesityksen kuntalaisten kom-

mentoitavaksi ennen kuin se päättää valtuustolle menevästä ehdotukses-

taan.  

 

Selostus: 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-

li- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnan on laadittava suunni-

telma toimenpiteistään ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden 

tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa 

on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. 

Suunnitelman hyväksyy valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausit-

tain. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Suunnitelman on koonnut vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. 

Suunnitelmaluonnosta on käsitelty vanhusneuvostossa, hyvinvointilautakun-

nassa sekä kunnan johtoryhmässä. Suunnitelmaesitys esityslistan liittee-

nä. 

 

Liite 

1 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 49 § Rakennustarkastuksen ajankohtaiskatsaus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Rakennustarkastaja Arto Kantola oli paikalla klo 16.45-17.10 esittämässä 

ajankohtaiskatsauksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi katsauksen. 

 

Selostus 

Rakennustarkastaja antaa ajankohtaiskatsauksen.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, rakennustarkastaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 50 § Ateria- ja siivouspalvelujen järjestämisen selvittäminen Lapin 

maakuntauudistuksessa  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.15-17.25, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää lähteä mukaan yhteisen sidosyksikön perustamisen 

selvitystyöhön ja valmisteluun. Lopullinen päätös mukaan lähdöstä tehdään 

selvitystyön jälkeen.  

 

Selostus 

Lapin maakuntavalmistelun yhteydessä on ollut tarve selvittää ateria- ja 

siivouspalvelujen järjestämistä koskevat organisoitumisen vaihtoehdot 

siinä vaiheessa, kun maakunta käynnistää toimintansa ja ottaa vastatak-

seen sote-palvelujen järjestämisen. Tämän hetkisen tilanteen mukaan maa-

kunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Kuntia on pyydetty il-

moittamaan halukkuutensa lähteä mukaan valmistelemaan maakunnan ja kunti-

en yhteisen sidosyksikön perustamista ateria- ja siivouspalveluihin 

28.2.2019 mennessä. Kartoituksessa kiinnostuksensa ilmoittaneiden kuntien 

kanssa käynnistyy myöhemmin sidosyksikön suunnittelu.  

 

Mikäli maakunta ja kunta perustavat yhdessä yhtiön, joka toimii ns. in 

house- periaatteella hankintalain mukaisena maakunnan ja kunnan sidosyk-

sikkönä, se mahdollistaa sen, että kunnat ja maakunta voivat käyttää yh-

teisen yksikön palveluja samaan tapaan kuin nykyisiä omien yksiköidensä 

palveluja. Ilman yhteistä sidosyksikköä maakunta ja kunnat eivät voi os-

taa palveluja toisiltaan uudistuksen jälkeen huomioiden hankintalain ra-

joitukset.  

 

Yhteinen sidosyksikkö tuo lisäksi uusia mahdollisuuksia muun muassa han-

kintojen toteuttamiseen (esim. volyymietujen ja erikoistumisen myötä), 

lähiruoan hyödyntämiseen, toiminnan käytäntöihin, sopimuksiin liittyviin 

asioihin sekä tiedon ja kokemuksen jakoon. Yhteisillä tietojärjestelmillä 

on saatavissa sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. Kuntien 

kannalta oleellista on myös se, että entisestä kiinteästä kulusta tulee 

muuttuva kulu.  

 

Enontekiön kunnassa ateriapalveluja tuotetaan tällä hetkellä sekä sote- 

puolelle, että koulu- ja varhaiskasvatuksen puolelle keskuskeittiöllä 

Hetassa, Karesuvannon koululla sekä Kilpisjärven koululla tarpeen mukaan.  

Ateriamäärä oli yhteensä 143 834 kpl, koulu- ja varhaiskasvatuksen puo-

lella 59 % ja sote puolella 41 %, tässä määrässä ovat kaikki tarjoiltavat 

ateriat päivän aikana.  

 

Siivouspalvelu keskittyy pääosiltaan koulu- ja varhaiskasvatuksen puolel-

le. Selkeästi maakunnan puolelle jäisi vain Luppokodin puhtaanapito tä-

mänhetkisen toiminnan mukaan, yhden henkilön työpanos. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Elintarvikehankintojen osalta olemme lapin sairaanhoitopiirin hankinta-

renkaassa. Hankintarenkaan hankintojen ulkopuolelle jää poronliha, tuore 

kala, leipä, perunat ja juurekset. Elintarvikkeita hankittiin vuonna 2018 

144156 e:lla. 

Lähiruoan osuus vuoden 2018 aikana on ollut 19,25 % hankintojen hinnasta, 

tavoite on ollut 20 %.  

Henkilöstön määrä keittiöillä on yhteensä 6 kokoaikaista, kaksi henkilöä 

on yhdistelmätyössä (osaksi ruokapalvelussa ja osaksi siivouspalvelussa), 

ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön työpanos on sekä ateriapalvelun että 

siivouspalvelun puolella.  

 

Siivouspalvelussa on yhteensä kolme kokoaikaista ja yksi osa-aikainen 

sekä kaksi yhdistelmätyöntekijä, (osaksi ruokapalvelussa ja puhtaanapi-

dossa). Kahdessa koulukiinteistössä siivouspalvelu on ulkoistettu. 

 

Valmistelutoimielimen yhteenveto työryhmän esityksestä esitellään kokouk-

sessa. 

  

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 51 § Selvitykset kuntakonsernin lainoista ja kunnanhallituksen 

20.8.2018 ohjauspäätöksen toimet  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18.30-18.40, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla. 

 

Käsittely 

Kehitysjohtaja Hannu Autto, toimitusjohtaja Johannes Rauhala, toimitus-

johtaja Kimmo Lämsä ja toimitusjohtaja Mirja Tervo olivat paikalla sel-

vittämässä yhtiöiden asioita.  

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajien selvitykset.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus päätti 20.8.2018 yksimielisesti hyväksyä seuraavia ohjaus- 

ja toimenpide-ehdotuksia toimeenpantavaksi kuntakonsernin tytäryhteisöis-

sä ja Enontekiön kunnassa sekä mahdollisuuksien mukaan osakkuusyhtiöissä: 

- Yhtiöitä pyydetään esittelemään kunnalta saamiensa lainojen ta-

kaisinmaksusuunnitelma/lainaehdot kunnanhallitukselle vuoden 2018 

loppuun mennessä. 

- Digitaalisuutta ja hiilineutraalisuutta edistävät toimenpiteet koo-

taan tiekartaksi ja yhtiöiden tulee tehdä esitykset toimenpiteistä 

kunnanhallitukselle vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Yhtiöitä pyydetään tiivistämään kiinteistökannan hallintaa yhden 

johdon alle  

- Kuntakonsernin kiinteistöjen hallintaa varten tulee perustaa yksi 

yhteinen teknisen isännöitsijän toimi esimerkiksi Kiinteistö Oy 

Enontekiön kunnan asunnot Oy:n. Samassa yhteydessä olisi tarkoituk-

senmukaista siirtää kunnan ja Virastotalon vakinaiset kiinteistö-

hoitajat yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

- Kaukolämpötoiminta siirtäminen Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallin-

taan selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Tytäryhtiöissä noudatetaan henkilöstöä koskevissa asioissa kunnan 

hallintosäännön ja henkilöstöohjeen linjauksia. 

 

Lisäksi ohjaus- ja toimenpide-ehdotukset tulee ottaa huomioon talousarvi-

ossa 2019 ja toimintasuunnitelmassa 2019–2021. 

 

Kunnanhallituksen kokoukseen on pyydetty tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 52 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Basecamp & 

Adventure Oy:n kanssa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen.  

 

Selostus  

Infrastruktuuri toimialalla on valmisteltu vuokrasopimusta, jossa kunta 

vuokraa Basecamp & Adventure Oy:lle (2953180-9), Kelottijärven kylässä 

sijaitsevasta Kilpislakka nimisestä tilasta asemakaava-alueelta RM II 

korttelista 44 määräalan, jonka pinta-ala on noin 3000 m
2
.  

 

Hallintosääntö 65 §:  

Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 

Kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhalli-

tus ja muut siihen valtuutetut viranomaiset valtuuston hyväksymien perus-

teiden mukaisesti.   

Kunnanjohtaja päättää teknisen johtajan valmistelusta kunnan pientalo-

tonttien myymisestä ja vuokraamisesta siltä osin kun kunnanhallitus tai  

–valtuusto on vahvistanut em. tonttien luovutusehdot ja hinnat.  

 

Liite 

2 Vuokrasopimus + kartta (vuokrasopimus toimitetaan viimeistään kokouk-

seen) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 53 § Tornionlaakson neuvoston hallituksen jäsenen ja varajäsenen 

valinta 2019-2021 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen jäse-

neksi kunnanjohtajan ja varajäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtajan 

toimikaudelle 2019-2020. 

 

Selostus 

Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyö- ja edunvalvontaelin. Neuvostossa on 

jäseniä kolmestatoista kunnasta, joista Suomesta kuusi (Tornio, Ylitor-

nio, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö), Ruotsista neljä (Haaparanta, 

Övertorneå, Pajala, Kiiruna) ja Norjasta kolme (Storfjord, Kåfjord ja 

Nordreisa).  

 

Tornionlaakson Neuvoston johtosäännön 2 §:n mukaan neuvoston tehtävänä on 

edistää Tornionlaakson kuntien ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvä-

listä yhteistyötä huolehtimalla alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä 

sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä. 

 

Tornionlaakson Neuvoston tehtävänä on johtosäännön 8 §:n mukaan huolehtia 

2 §:n mukaisista Tornionlaakson yhteisistä asioista.  

 

Neuvoston toimielimiä ovat Tornionlaakson Neuvosto, hallitus ja kanslia. 

Tornionlaakson Neuvosto kokoontuu kerran vuodessa. Se hyväksyy mm. budje-

tin, jäsenmaksun sekä toimintasuunnitelman, joka linjaa neuvoston strate-

gisia toimialoja ja edunvalvonnan kärkiä. Strateginen toimintasuunnitelma 

2017-2019 hyväksyttiin neuvoston kesäkokouksessa 13.6.2017.   

 

Neuvoston johtosäännön 9 §:n mukaan operatiivisesta toiminnasta vastaa 

hallitus toiminnanjohtajan avustamana. Jokainen jäsenkunta valitsee oman 

jäsenensä sekä varajäsenen Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen.  

 

Tornionlaakson Neuvosto nimittää hallituksen, joka koostuu yllämainituis-

ta jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä nimeää hallitukselle pu-

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohta-

jalle nimetään varaedustajat. 

 

Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi neuvoston 

alaisuudessa toimii elinkeino- sekä kulttuurityöryhmä.  

 

Neuvoston johtosäännön 6 §:n mukaan päätösvaltaa käyttää Tornionlaakson 

Neuvosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalliseksi vaa-

likaudeksi edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Edusta-

jien ja varajäsenten lukumäärät ovat seuraavat: 

 

Jäsenkunta  Hallituksen jäsen Henkilökohtainen vara-           

                                                 jäsen 

Tornion kaupunki  1  1 

Ylitornion kunta  1  1 

Pellon kunta  1  1 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kolarin kunta  1  1 

Muonion kunta  1  1 

Enontekiön kunta  1  1 

Haaparannan kunta  1  1 

Övertorneån kunta  1  1 

Pajalan kunta  1  1 

Kiirunan kunta  1  1 

Storfjordin kunta  1  1 

Kåfjordin kunta  1   1 

Nordreisa   1  1 

 

Esityksessä pyydetään kiinnittämään myös sukupuolten väliseen tasa-

arvoon.  

 

Pyydämme, että nimeätte hallituksen edustajan ja henkilökohtaisen varajä-

senen 5.3.2019 mennessä. 

 

Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen varsinaisena jäsenenä on toiminut 

Enontekiön kunnasta kunnanjohtaja ja varajäsenenä kunnanhallituksen pu-

heenjohtajan toimikaudella 2017-2019. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Tornionlaakson neuvosto 

Luottamushenkilökortisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 54 § Jäsenten nimeäminen Tornionjoen tulvaryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Tornionjoen tulvaryhmään tek-

nisen johtajan ja varajäseneksi rakennustarkastajan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:  

Kunnanhallitus päättää nimetä Tornionjoen tulvaryhmään varajäseneksi ra-

kennustarkastajan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Tornionjoen tulvaryhmään teknisen johtajan. 

 

Selostus  

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt 20.12.2018 Lapin alueelta kuusi 

merkittävää tulvariskialuetta (liite 1). Lisäksi maa- ja metsätalousmi-

nisteriö on asettanut Lapin alueelle neljä tulvaryhmää tulvariskien hal-

linnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten (liite 2). 

 

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella sijaitsee Tornion kaupungin mer-

kittävä tulvariskialue. Tornionjoen tulvaryhmän muodostavat Lapin elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Lapin liiton, Tornionjoen-

Muonionjoen vesistöalueen kuntien ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat. 

Lapin liiton edustaja Pekka Pelttari toimii Tornionjoen tulvaryhmän pu-

heenjohtajana. 

 

Tulvaryhmän tehtävänä on asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsi-

tellä Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten 

laaditut selvitykset ja hyväksyä Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien 

hallintasuunnitelma sekä siihen sisältyvät toimenpiteet. Kokouksia on 

keskimäärin 2-3 kertaa vuodessa. Tulvaryhmän toimintakausi päättyy 

31.5.2022. Tietoa Tornionjoen tulvariskien hallinnan suunnittelusta löy-

tyy internetistä osoitteesta: www.ymparisto.fi/trhs/tornionjoki. 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään yhden jäsenen ja varajäsenen Tornionjoen tul-

varyhmään. Jäsenien nimeämisessä pyydämme huomioimaan tasa-arvolain 

(609/1986, 4a §) täyttymisen. Nimeäminen tulee toimittaa joko kirjalli-

sesti osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3B, 96100 Rovaniemi tai 

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 28.2.2019 mennes-

sä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi  

Valitut 

Ely-keskus 

  

http://www.ymparisto.fi/trhs/tornionjoki
mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 55 § Jäsenten nimeäminen Kemijoen tulvaryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Kemijoen tulvaryhmään tekni-

sen johtajan ja varajäseneksi rakennustarkastajan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:  

Kunnanhallitus päättää nimetä Kemijoen tulvaryhmään varajäseneksi raken-

nustarkastajan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Kemijoen tulvaryhmään teknisen johtajan. 

 

Selostus  

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt 20.12.2018 Lapin alueelta kuusi 

merkittävää tulvariskialuetta (liite 1). Lisäksi maa- ja metsätalousmi-

nisteriö on asettanut Lapin alueelle neljä tulvaryhmää tulvariskien hal-

linnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten (liite 2). 

 

Kemijoen vesistöalueella sijaitsevat Rovaniemen kaupungin, Kemijärven 

kaupungin ja Kittilän kirkonkylän merkittävät tulvariskialueet. Kemijoen 

tulvaryhmän muodostavat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen, Lapin liiton, Kemijoen vesistöalueen kuntien ja Lapin pelastuslai-

toksen edustajat. Lapin liiton edustaja Liisa Ansala toimii Kemijoen ve-

sistöalueen tulvaryhmän puheenjohtajana. 

 

Kemijoen tulvaryhmän tehtävänä on asettaa tulvariskien hallinnan tavoit-

teet, käsitellä Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laadi-

tut selvitykset ja hyväksyä Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinta-

suunnitelma sekä siihen sisältyvät toimenpiteet. Kokouksia on keskimäärin 

2-3 kertaa vuodessa. Tulvaryhmän toimintakausi päättyy 31.5.2022. Tietoa 

Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelusta löytyy internetistä osoit-

teesta: www.ymparisto.fi/trhs/kemijoki. 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään yhden jäsenen ja varajäsenen Kemijoen tulva-

ryhmään. Jäsenien nimeämisessä pyydämme huomioimaan tasa-arvolain 

(609/1986, 4a §) täyttymisen. Nimeäminen tulee toimittaa joko kirjalli-

sesti osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3B, 96100 Rovaniemi tai 

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 28.2.2019 mennes-

sä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi  

Valitut 

Ely-keskus 

  

http://www.ymparisto.fi/trhs/kemijoki
mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 56 § Kaaresuvannon vaalilautakunnan jäsen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti myöntää eron Yrjö Hedmanille Kaaresuvannon vaali-

lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalle varajäseneksi Kaa-

resuvannon vaalilautakuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarla-

menttivaaleja varten Kari Kotavuopion.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Yrjö Hedmanille Kaaresuvannon vaali-

lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalle varajäsenen Kaa-

resuvannon vaalilautakuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarla-

menttivaaleja varten.  

 

Selostus 

 

Yrjö Hedman on toimittanut 12.2.2019 kunnanhallitukselle eroanomuksen 

Kaaresuvannon vaalilautakunnan varajäsenyydestä. 

 

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 nimetä vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja 

europarlamenttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilauta-

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

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

hintään kolme seuraavasti:  

Kaaresuvannon vaalilautakunta 

 

Paula Syväjärvi, puheenjohtaja 

Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja 

Ulla-Maija Syväjärvi 

Sannamari Blinnikka-Tyrväisen 

Antti-Oula Juuso 

 

Varajäsenet 

Iina-Marja Juuso 

Yrjö Hedman 

Saara Ketola 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Yrjö Hedman 

Valittu (ote) 

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 57 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen Janne Näkkäläjärvi poistui kokouk-

sesta klo 18.50. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.2.-

24.2.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

-13.2.2019 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

-29.1.2019 

-12.2.2019 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 58 § Saamen kielten tulkki –hankkeeseen osallistuminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu Saamen kielten 

tulkki –hankkeeseen edellyttäen, että hankkeelle myönnetään rahoitus. 

Kunnan omarahoitusosuus vuosille 2020-2021, yhteensä 12000 euroa, vara-

taan talousarvioon.   

 

Selostus  

Saamelaisalueen koulutuskeskus on tehnyt 19.2.2019 esityksen kunnalle 

Saamen kielten tulkki –hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen (ESR) ta-

voitteena on vastata saamen kielien tulkkauksen tarpeeseen, kouluttamalla 

ja sitä kautta pätevöittämällä henkilöitä erityisesti saamelaiskuntien 

lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja eri kokous- sekä konferenssi-

tulkkauksiin. Konkreettisesti pyritään lisäämään Saamelaiskäräjien lis-

toilla olevien pätevien tulkkaajien määrää ja sitä kautta turvaamaan no-

pea ja laadukas palvelu tulkkauksen tarvitsevalle asiakkaalle. 

 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ja toteuttaa yhteistyössä saamen kie-

lien tulkkaus koulutus, laajuudeltaan 25 opintopistettä. Diakonia-

ammattikorkeakoululla on järjestämislupa ja asiantuntijuus tulkkikoulu-

tukseen ja Saamelaisalueen koulutuskeskus, Giellagas-instituutti sekä 

Saamelaiskäräjät tuovat koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen saamen 

kielien sekä kulttuurisen asiantuntijuuden.  Koulutus pätevöittää henki-

löitä juuri saamen kielien tulkkaamiseen. Koulutuksen suunnittelussa ja 

opetussuunnitelman rakentamissa huomioidaan, että tulkkauskoulutuksen 

toinen kielipari on vähemmistökieli ja sen vaikutukset rakennetaan ope-

tussuunnitelmaan saamen kielien asiantuntijoiden avulla.  

 

Hankkeen kestoksi on suunniteltu 1.1.2020-31.6.2021. Hankkeen toteuttavat 

päätoteuttajana Saamelaisalueen koulutuskeskus ja osatoteuttajina Diako-

nia ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti. Rahoi-

tuksesta on keskusteltu ja alustavasti sovittu Saamelaiskäräjien, Utsjoen 

kunnan, Enontekiön kunnan sekä Inarin kunnan kanssa.  

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus on esittänyt alustavasti, että kunnan oma-

rahoitusosuus olisi 12 000 €/kunta. Kunnan rahoitusosuus Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen toteuttamaan Saamen kielten tulkkaus hankkeeseen jakau-

tuisi siten, että vuoden 2020 osuus olisi 8000 €:a ja vuoden 2021 osuus 

4000 €:a.  

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen esitys on nähtävillä kokouksessa.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Saamelaisalueen koulutuskeskus 

Kirjanpito  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 25.2.2019  45-58  

 

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: 45,46,47,48,49,51,57.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 50,52,53.54.55,56,58. 

 

 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: 50,52,53.54.55,56,58. 

 

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

