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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

59 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

60 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

61 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

62 § Investointimäärärahan siirtoesitys 

63 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

64 § Eduskunnan päätös/Enontekiön Sähkö Oy 

65 § YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden 2019 toimenpiteet 

66 § Rehtorin viran täyttäminen 

67 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puisto-

mäentie 4-6, osakkeet 1-58 

68 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puisto-

mäentie 4-6, osakkeet 59-133 

69 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puisto-

mäentie 4-6, osakkeet 134-192 

70 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puisto-

mäentie 4-6, osakkeet 193-269 

71 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puisto-

mäentie 4-6, osakkeet 524-600 

72 § Vuorovaikutuksen kehittäminen 

73 § Ennakkokäsityksen pyytäminen Enontekiön kunnan konsernijohdolta 

Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon peruskorjauksesta ja sen rahoituk-

sesta 

74 § Vapaa-aikasihteerin viran lakkauttaminen ja hyvinvointivalmentajan 

toimen perustaminen 

75 § Viestinnän toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019 

76 § Vaalitoimikunnan varajäsen 

77 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

78 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

79 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 59 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Ala-

mattila ja Outi Kurkela. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esitys-

listan kokouksen työjärjestyksen siten, että poistettiin listalta pykälät 

65,66,67,69,62,68. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko 

Alamattilaa ja Unto Kultima esitti Outi Kurkelaa.  

 

Kunnanjohtaja esitti, että poistetaan listalta 62 § vuoden 2018 tilinpää-

tös ja 68 § Kunnan palvelurakenneselvitys, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

Merkitään, että kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 

kokouksesta alla olevan neljän pykälän poistamisen käsittelyn ajaksi.  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti poistettavaksi esityslistalta py-

kälät 65 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään pää-

tökseen koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Helinä Hau-

tamäki, Taru Mäkitalo ja Santeri Kirkkala, 66 § Oikaisuvaatimus kunnan-

hallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään päätökseen koskien kunnanjohtajan joh-

tajasopimuksen tarkennukset/Lasse Mäkitalo, 67 § Oikaisuvaatimus kunnan-

hallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään päätökseen koskien kunnanjohtajan joh-

tajasopimuksen tarkennukset/Pekka Tjäderhane, 69 § Kunnanjohtajan johta-

jasopimuksen tulospalkka, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti virasto-organisaation käsittelyn 

jälkeen avata tämän pykälän koskien pykälän 65 poistamista, koska esteel-

linen Taru Mäkitalo oli paikalla päätettäessä asiaa.  

Merkitään, että Taru Mäkitalo ja kunnanjohtaja poistuivat kokouksesta 

pykälän 65 poistamista käsiteltäessä. Kunnanhallitus päätti kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti poistaa 65 §:n esityslistalta.  

 

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. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

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 60 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen 

jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

Päätökset 

- Kilpisjärven monitoimitalon AV-laitteet 

- Päätös järjestelyerästä 

 

Unto Kultima otti esille: Sonkamuotkaan edes Enontekiö-lehti.  

 

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 

1.3 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous 

11.3-12.3 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtajan haastattelut ja 

hallituksen päätös: Toiminnanjohtajaksi valittiin Veli-Matti Hettula 

13.3 Virastokokous 

13.3 Yhteistyöryhmän kokous 

13.3 Eduskunnan päätös lisätalousarviossa: 7 miljoonaa euroa käytettäväk-

si 2020-2029 Enontekiön kunnan Sähkö Oy:n alueelle. Edellyttää, että kun-

ta ei ole suoraan eikä välillisesti omistajana sähköyhtiössä. 

22.3 Lapin Sairaanhoitopiiri, Enontekiö ja Muonio, neuvottelut 

22.-24.3 Marianpäivät 

 

Tulevat/Valmistelussa 

3.4 Lapin liikennetyöryhmän kokous, Rovaniemi 

5.4 Lapin kuntajohtajien tapaaminen, Luosto 

10.4 Kuntakonsernin kehittämispaja: Enontekiön kunnan talous eilen, tä-

nään ja huomenna 

10.-12.4 Inarin kunnanjohdon vierailu 

12.4 Viraston virkistyspäivä 

15.-16.4 Prosessijohtaminen, koulutustilaisuus puheenjohtajille ja johto-

ryhmälle 

16.4 Metsähallituksen pääjohtajan vierailu 

16.4 Hetan musiikkipäivien konsertti, kunnan tervetuloa toivotus, liikun-

tahalli 

21.4 Hetan Musiikkipäivät 50 vuotta, kunnan tervehdys, seurakuntatalo 

25.4 Revontuliopiston kevätjuhla, Hetta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Päätökset 

- Kehittäminen ja elinvoiman toimialan avustukset 2018 

- Kylien latujen ja jääkenttien kunnostusavustukset 2019 

Muut  

- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 61 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Lapin sairaanhoitopiirin ja Enontekiön ja Muonion kuntien välinen keskus-

telu 22.3.2019 perusterveydenhuollon osalta, johon osallistuivat viran-

haltijoiden lisäksi luottamushenkilöistä Jaakko Alamattila, Seppo Alatör-

mänen, Elli-Maria Kultima ja Outi Kurkela. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 62 § Investointimäärärahan siirtoesitys 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle investointimää-

rärahan siirtoa ja investointiohjelman muuttamista seuraavasti: 

Kohteelta lämpölaitos (100 000€) siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 

60 000€ siirretään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ 

kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen kunnostus (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle 

Liikuntahalli. 

Siirrettävä määräraha yhteensä 100 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta 

haettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta, mikäli avustuspäätös on 

kielteinen. 

Käsittely 

Merkitään, että rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo oli 

paikalla selvittämässä asiaa ja totesi, että lautakunnan päätöksessä on 

vastikään huomattu virhe.  

 

Kunnanhallitus päätti pitää tauon  klo 15.10 – 15.25, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan siirtoa 

ja investointiohjelman muuttamista seuraavasti: 

Kohteelta lämpölaitos (100 000€) siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 

60 000€ siirretään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ 

kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen kunnostus (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle 

Liikuntahalli. 

Siirrettävä määräraha yhteensä 100 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta 

haettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

 

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta, mikäli avustuspäätös on 

kielteinen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen. 

 

Päätöshistoria  

Elinv.ltk 12.3.2019 52 § 

 

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan. Lautakunta piti tauon tämän py-

kälän käsittelyn aikana klo 15:40-15:50. Piia Juuso poistui tauon aikana. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Muutettu päätösesitys (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle investointimäärärahan siirtoa ja investointiohjelman muuttamis-

ta seuraavasti: 

 

Kohteelta lämpölaitos (100 000€) siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 

60 000€ siirretään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Jyppyrän kaavoitus (50 000€) siirretään 22 000€ kohteelle Lii-

kuntahalli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ 

kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen osto (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle Lii-

kuntahalli. 

Kohteelta Kiinteistöjen kunnostus (100 000€) siirretään 20 000€ kohteelle 

Liikuntahalli. 

 

Siirrettävä määräraha yhteensä 142 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta 

haettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta mikäli avustuspäätös on 

kielteinen. 

 

Käsittely: Käsittelyn aikana tekninen johtaja antoi muutetun päätösesi-

tyksen. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle investointimäärärahan siirtoa ja investointiohjelman muuttamis-

ta seuraavasti: 

 

Kohde lämpölaitos siirretään vuodelle 2020 ja määräraha 100 000€ siirre-

tään kohteelle Liikuntahalli. 

Kohteelta Jyppyrän kaavoitus (50 000€) siirretään 22 000€ kohteelle Lii-

kuntahalli. 

Kohteelta Pohjois-Kilpisjärven asemakaava (50 000€) siirretään 20 000€ 

kohteelle Liikuntahalli. 

 

Siirrettävä määräraha yhteensä 142 000€. 

 

Liikuntahallin investointimäärärahaksi tulee yhteensä 1 999 000 €, josta 

haettavan avustuksen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 

1 399 300€.  

Investointia ei aloiteta rakentamisen osalta mikäli avustuspäätös on 

kielteinen. 

 

Selostus: 

 

Kunnanvaltuusto on 12.12.2018 §37 varannut investointiohjelmaan: Hetan 

liikuntahalli peruskorjaus ja kuntosalin laajennus, 1 857 000€, tästä 

summasta haetun avustuksen osuus on 30% (557 100€) ja kunnalle jääväksi 

netto-osuudeksi 1 300 000€. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Vuoden 2019 investointiohjelman hyväksymisen jälkeen liikuntahallin tar-

kemmassa kuntotutkimuksessa (rakenteiden avaamisen) yhteydessä on ul-

koseinien osalta tullut esille lisäkorjaustarpeita. 

Ulkoverhousmuurauksen laastipurseet ulottuvat tuulensuojalevytykseen 

saakka sekä ulkoseinien alajuoksussa on kosteuden aiheuttamia jälkiä.  

Liite 1. Kuntoarvio ja kuntotutkimukset tammikuussa 2019, Hetan liikunta-

halli, PBM Oy. 

 

Korjaustarpeiden kustannusvaikutus alkuperäiseen tavoitehintalaskelmaan 

on 142 000€.  

 

Elinvoimalautakunnan kokouksessa 29.1.2019 asiasta käytiin keskustelua 

esitetäänkö ilmenneiden vaurioiden johdosta tuleva lisämäärärahantarve 

katettavaksi, varusteista karsimalla vai vaihtoehtoisesti lisämäärärahan 

siirtoesityksellä vuoden 2019 investointiohjelmasta. Keskustelun aikana 

lautakunta ohjeisti lisämäärärahan esittämiseen varusteiden karsimisen 

sijaan. 

 

Ylläolevien johdosta avustushakemus on jätetty aluehallintovirastoon seu-

raavasti: 

Liikuntahallin investointimääräraha 1 999 000 €, josta haettavan avustuk-

sen osuus on (30%) 599 700€ ja kunnan netto-osuus on 1 399 300€.  

 

Liite 2. Avustushakemus Dnro LAAVI/1859/2018 

 

Lämpölaitoksen lunastus vuodelta 2019 (100 000€) esitetään siirrettäväksi 

vuodelle 2020 siten että toimitaan voimassa olevan lämmöntoimitussopimuk-

sen mukaisesti, sopimuksen voimassaoloajan loppuun saakka 30.9.2020. 

 

Liitteet: 

1 Kuntoarvio ja kuntotutkimukset tammikuussa 2019, Hetan liikuntahalli, 

PBM Oy. 

2 Avustushakemus Dnro LAAVI/1859/2018 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 63 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pykälä tuodaan käsittelyyn 

vasta yhtä aikaa luottamusmiesorganisaation kanssa.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti, että pykälä tuodaan käsittelyyn vasta yhtä aikaa 

luottamusmiesorganisaation kanssa. Leena Palojärvi ja Outi Kurkela kan-

nattivat esitystä. Keskustelun päättyessä puheenjohtaja kysyi, voiko kun-

nanhallitus hyväksyä yksimielisesti Taru Mäkitalon esityksen, minkä kun-

nanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 luki-

en ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvit-

tavat asiat päätettäväksi.    

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion 2019 tavoitteissa 

luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistamisesta kokeilun 

perusteella. 

Virasto-organisaatio kuvaa Enontekiön kunnan palvelutuotantoa siten, että 

tämän esityksen kaaviot määrittävät  

– Palveluiden tuotantoprosessit ja  

– Hallinnolliset johtosuhteet. 

 

Prosessivastaavat nimetään hallintosäännössä. Tehtävät määritetään tehtä-

väkuvissa. 

 

Virasto‐organisaation valmistelu  
•Kuntastrategia 2017: Kunnassa rohkaistaan kokeiluihin  

•Valtuuston päätös 2017  

– Kahden vuoden kokeilu luottamushenkilöorganisaatiosta  

– Luottamushenkilöorganisaation on kokeiluorganisaatio 31.5.2019 saakka 

•Tarkastuslautakunnan kertomus vuodelta 2017 ja palaute organisaatio-

uudistuksesta 13.7.2018 

– ”Päätöksenteko virtaviivaistunut”, ns. rutiinitehtävien kierrättäminen 

jäänyt lautakunnilta pois  

– ”...organisaatioouudistuksen läpivienti on omasta asenteesta kiinni. 

Tämä on jatkuva prosessi ja jatkuu seuraavalla 1likaudella.” 

•Kunnanhallituksen päätös virasto-organisaatiosta 22.5.2017 

•Kunnanhallituksen evästykset uudistaa virasto-organisaatiosta 10.12.2018 

ja 4.2.2019  

•Johtoryhmän käsittelyt, perustuvat toimialojen palautteisiin 

–Syksyllä 2018 kahden päivän seminaari Kilpisjärvellä  

–19.11.2018; toimialoilta pyydettiin palaute 

–18.3.2019; johtoryhmä 

 

Liite 

3 Kuva virasto-organisaatiosta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 64 § Eduskunnan päätös/Enontekiön Sähkö Oy 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee asian ja kunnanjohtajan alustuksen tiedoksi.  

Selostus 

Eduskunta on hyväksynyt 13.3.2019 seuraavan vuoden 2019 lisätalousarvion: 

60. Energiapolitiikka 

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomäärära-

ha)ValtuusMomentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa 

sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vas-

tuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa 

Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö-

Oy:tä. 

Kunnanjohtaja alusti asiasta. 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 65 § YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden 2019 toimenpiteet 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi toimenpiteet.  

 

Selostus 

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden 

tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilan-

ne.  

 

Vuoden avajaisia vietetään Unescon päämajassa Pariisissa 28. tammikuuta. 

Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskan-

sojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida 

kieliä. Maailman noin 6700 kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä suu-

rin osa on alkuperäiskansojen kieliä. 

Alkuperäiskansojen kielten vuoden johto- ja koordinointivastuu on UNES-

COlla.  

 

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Enonteki-

ön kunta sijaitsee saamelaisalueella ja kunta tuottaa palveluja saamen 

kielellä. 

 

Kunta tukee teemavuotta seuraavasti: 

- Yhteistyössä Lapin kirjaston Jutaava kirjasto –hankkeen kanssa toteute-

taan kirjallisuustapahtuma saamenkielisestä kirjallisuudesta (kulttuuri),  

- Elokuussa järjestetään kaikkien koulujen yhteinen juhlavuoden teemapäi-

vä (opetus),          

- Mahdollisesti teemapäivä järjestetään päivähoitoyksiköissä (varhaiskas-

vatus)  

- Perusturva osallistuu teemapäiviin ja avustaa vanhuksia ym. muiden toi-

mialojen teemapäiviin liittyen (perusturva)                            

- Kielilisän valmistelu ja päätöksenteko, saamen kielen tulkkihanke, mah-

dollisuus saamen kielen opintoihin; saamen kielen opiskeluihin tarvitta-

van rahoituksen hankkiminen oikeusministeriötä (hallinto) 

 

Enontekiön kunta tukee Hetan Musiikkipäivien saamelaismusiikin konserttia 

ja huomioi Johtti Sápmelaččat ry:n 50-vuotispäivänä.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja -vastaavat 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 66 § Rehtorin viran täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti muuttaa rehtorin virkanimikkeeksi hallinnollinen 

rehtori, hyväksyä rehtorin kelpoisuusvaatimukset hakuilmoituksen mukaisi-

na sekä sovellettavaksi virka- ja työehtosopimukseksi KVTESin.  

 

Kunnanhallitus laittaa viran haettavaksi selostusosassa olevalla ilmoi-

tuksella.  

 

Merkitään, että Taru Mäkitalo ja Outi Kurkela jättivät päätökseen eriävän 

mielipiteen. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Taru Mäkitalo esitti: 1.5.2019 alkaen ja OVTES mu-

kaan. Outi Kurkela kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan 

ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Taru Mäkitalon esitys-

tä, jota Outi Kurkela on kannattanut, äänestävät ”ei”, Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 ”jaa” 

ääntä (Alamattila Jaakko, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Näkkäläjärvi 

Janne) ja 3 ”ei” ääntä (Kurkela Outi, Mäkitalo Taru, Palojärvi Leena). 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan 

päätösehdotuksen.  

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.55-18.05, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuunotta-

matta Unto Kultimaa ja Birgitta Eiraa, jotka poistuivat kokouksesta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää muuttaa rehtorin virkanimikkeeksi hallinnollinen 

rehtori, hyväksyä rehtorin kelpoisuusvaatimukset hakuilmoituksen mukaisi-

na sekä sovellettavaksi virka- ja työehtosopimukseksi KVTESin.  

 

Kunnanhallitus laittaa viran haettavaksi selostusosassa olevalla ilmoi-

tuksella.  

 

Selostus 

Rehtorin virka on tullut avoimeksi.   

 

Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustami-

sesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta 

sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakun-

nat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa 

osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista 

päättää kunnanhallitus.  

 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 

virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen 

ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen 

julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Hallintosäännön 36 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuh-

teen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta sekä asetettavista 

kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen 

pohjalta.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta hakee hallinnollista rehtoria toistaiseksi voimassaole-

vaan virkasuhteeseen 1.6.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 

  

Hallinnollisen rehtorin tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan koulujen 

rehtorin tehtävät (peruskoulut ja lukio). Lisäksi hallinnollinen rehtori 

vastaa Enontekiön kunnan opetustoimen toimialasta ja sen toiminnasta sekä 

kehittämisestä ml. opetustoimen asioiden valmistelu ja esittely lautakun-

nalle sekä päätösten täytäntöönpano.  

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-

timuksista annetun asetuksen (986/98) 2§:n mukaisesti. Lisäksi kelpoi-

suusvaatimuksena on kokemusta rehtorin tehtävistä. 

 

Arvostamme kehityshakuisuuden sekä hyvien yhteistyötaitojen lisäksi moni-

puolista aikaisempaa työkokemusta opetustoimen hallinnollisissa tehtävis-

sä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.  

 

Enontekiön kunta on savuton työpaikka. 

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus 

terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-

tämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekiste-

riote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 

HAKEMUKSET: Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä 

kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 

viimeistään 26.4 kello 12.00 mennessä osoitteeseen 

Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enon-

tekiö. Sähköpostitse: kirjaamo@enontekio.fi,  

 Kuntarekry.fi 

 

TYÖEHDOT: KVTES. Tehtävään määritetään kokonaispalkka ja tehtä-

vässä noudatettava työaikamuoto on kokonaistyöaika. 

Hakijalta pyydetään palkkatoive. 

 

LISÄTIETOJA Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen 

  jari.rantapelkonen@enontekio.fi” 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

  

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

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 67 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 1-58 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus kutsui yksimielisesti kuultavaksi toimi-

tusjohtaja Mirja Tervon.  

 

Jaakko Alamattila kannatti päätösehdotusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 1-58 ja valtuuttaa kunnanjohtajan 

allekirjoittamaan kauppakirjan.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  

Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyn-

tiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteis-

tövälittäjän kanssa. 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön 

Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja vie-

märiliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemi-

sessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian. 

Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä 

aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.  

 

Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä.  

Huoneistot ovat seuraavat: 

Huoneisto A 1, 58 m² 

Huoneisto A 2, 75 m² 

Huoneisto A 3, 59 m² 

Huoneisto A 4, 77 m² 

Huonoista A 5, 59 m² 

Huoneista B 6, 59 m² 

Huoneisto B 7, 77 m² 

Huoneisto B 8, 59 m² 

Huoneisto B 9, 77 m² 

 

Huoneistosta A 1 (osakkeet 1-58) on jätetty hintapyynnön ylittävä tarjo-

us. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

4 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 68 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 59-133 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila kannatti päätösehdotusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 59-133 ja valtuuttaa kunnanjohta-

jan allekirjoittamaan kauppakirjan.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  

Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyn-

tiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteis-

tövälittäjän kanssa. 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön 

Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja vie-

märiliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemi-

sessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian. 

Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä 

aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.  

 

Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä.  

Huoneistot ovat seuraavat: 

Huoneisto A 1, 58 m² 

Huoneisto A 2, 75 m² 

Huoneisto A 3, 59 m² 

Huoneisto A 4, 77 m² 

Huonoista A 5, 59 m² 

Huoneista B 6, 59 m² 

Huoneisto B 7, 77 m² 

Huoneisto B 8, 59 m² 

Huoneisto B 9, 77 m² 

 

Huoneistosta A 2 (osakkeet 59-133) on jätetty hintapyynnön mukainen tar-

jous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

5 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 69 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 134-192 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 134-192 ja valtuuttaa kunnanjohta-

jan allekirjoittamaan kauppakirjan.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  

Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyn-

tiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteis-

tövälittäjän kanssa. 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön 

Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja vie-

märiliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemi-

sessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian. 

Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä 

aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.  

 

Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä.  

Huoneistot ovat seuraavat: 

Huoneisto A 1, 58 m² 

Huoneisto A 2, 75 m² 

Huoneisto A 3, 59 m² 

Huoneisto A 4, 77 m² 

Huonoista A 5, 59 m² 

Huoneista B 6, 59 m² 

Huoneisto B 7, 77 m² 

Huoneisto B 8, 59 m² 

Huoneisto B 9, 77 m² 

 

Huoneistosta A 3 (osakkeet 134-192) on jätetty hintapyynnön ylittävä tar-

jous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

6 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 70 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 193-269 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy Enon-

tekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 193-269, koska tarjous alittaa hinta-

pyynnön.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  

Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyn-

tiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteis-

tövälittäjän kanssa. 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön 

Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja vie-

märiliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemi-

sessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian. 

Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä 

aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.  

 

Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä.  

Huoneistot ovat seuraavat: 

Huoneisto A 1, 58 m² 

Huoneisto A 2, 75 m² 

Huoneisto A 3, 59 m² 

Huoneisto A 4, 77 m² 

Huonoista A 5, 59 m² 

Huoneista B 6, 59 m² 

Huoneisto B 7, 77 m² 

Huoneisto B 8, 59 m² 

Huoneisto B 9, 77 m² 

 

Huoneistosta A 4 (osakkeet 193-269) on jätetty hintapyynnön alittava tar-

jous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

7 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 71 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 524-600 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 524-600 ja valtuuttaa kunnanjohta-

jan allekirjoittamaan kauppakirjan.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  

Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyn-

tiasiaa ja tekemään välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteis-

tövälittäjän kanssa. 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön 

Sähkö Oy:n ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja vie-

märiliittymistä. Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa asian ratkaisemi-

sessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymäasian. 

Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä 

aiheutuvat kustannukset tulee huomioida myyntihinnassa.  

 

Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä.  

Huoneistot ovat seuraavat: 

Huoneisto A 1, 58 m² 

Huoneisto A 2, 75 m² 

Huoneisto A 3, 59 m² 

Huoneisto A 4, 77 m² 

Huonoista A 5, 59 m² 

Huoneista B 6, 59 m² 

Huoneisto B 7, 77 m² 

Huoneisto B 8, 59 m² 

Huoneisto B 9, 77 m² 

 

Huoneistosta B 9 (osakkeet 524-600) on jätetty hintapyynnön mukainen  

tarjous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

8 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 72 § Vuorovaikutuksen kehittäminen  

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli vuorovaikutuksen kehittämisestä ja päätti viedä 

asian valtuuston keskusteltavaksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee vuorovaikutuksen kehittämisestä ja päättää 

viedä asian valtuuston keskusteltavaksi. 

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt (Kvalt 37 § Vuosien 2019-2021 

talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen) 12.12.2018 asettaa seuraavan 

tavoitteen: Viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaikutuksen 

lisääminen. 

 

Hyvä kunnan palvelutuotanto, sen suunnitteleminen, valmisteleminen, päät-

täminen ja toimeenpano rakentuvat vuorovaikutuksessa. Hyvä kuntademokra-

tia, luottamushenkilötyö ja kunnan työntekijöiden tekemä työ riippuu vuo-

rovaikutuksen laadusta ja määrästä. Vuorovaikutuksen kehittäminen on tär-

keä osa Enontekiön kunnan johtamista ja osallisuutta sekä työyhteisöä.  

 

Enontekiön kunnassa on otettu vuorovaikutustaitojen kehittäminen vakavas-

ti yhtenä keskeisenä työelämätaitona. Enontekiön kuntastrategian mukaan 

keskeisin keino on tehdä yhdessä; ”Met tehemä yhessä”. Se edellyttää vuo-

rovaikutustaitoja.  

 

Enontekiön kunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä sitovat useat lait 

ja ohjeet, jotka määrittävät myös hyvän vuorovaikutuksen perusteita. Lo-

jaliteettivelvoite kuntaa ja työnantajaa kohtaan on osa hyvää vuorovaiku-

tusta. 

 

Valtuusto johtaa Enontekiön kuntaa Kuntalain määrittämien tehtävien mu-

kaisesti. Kuntalain (2015) 69 §:n mukaan ”Luottamushenkilön tulee edistää 

kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvok-

kaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.” Kunnanvaltuusto merkitsi tiedok-

si 16.5.2018 §8 Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. 

Arvokkaaseen käyttäytymiseen kuuluu hyvät vuorovaikutustaidot.  

 

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta todetaan 17 §:ssä ”Työnantajan on 

pyrittävä edistämään suhteitaan viranhaltijoihin samoin kuin viranhalti-

joiden ja muiden palveluksessaan olevien keskinäisiä suhteita.”  

 

Em. lain 17 §:n mukaan ”Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen 

kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomai-

sia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamää-

räyksiä.”. Lisäksi ”Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuoli-

sesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.” 

Asemansa mukaiseen käyttäytymiseen kuuluu hyvät vuorovaikutustaidot. 

 

Enontekiön kunta on sitoutunut valtuuston ja hallituksen päätöksillä huo-

neentauluun (Kvalt 72 §, 27.9.2017) joka määrittää arvopohjan, jolle kun-

nan työelämä rakentuu. Huoneentauluun ovat sitoutuneet kaikki valtuute-

tut. Työntekijöiltä edellytetään myös sitoutumista huoneentaulun arvoi-

hin. Huoneentaulussa on useita arvoja ja periaatteita, jotka edistävät 
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vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskuudessa. 

Näitä ovat muun muassa työntekijöiden kunnioittaminen ja lojaalisuus kun-

taa kohtaan. 

 

Kunnanvaltuusto on sitoutunut yksimielisesti vuonna 2016 tekemässään so-

pimuksessa kunnanjohtajan kanssa avoimeen ja luottamukselliseen yhteis-

työhön sekä vuoropuheluun. Lisäksi luottamushenkilöt ja kunnanjohtaja 

ovat sitoutuneet hyvän kuntajohtamisen edellyttämään jatkuvaan vuorovai-

kutukseen, toisia arvostavaan ja myönteiseen sekä kannustavaan toiminta-

kulttuuriin, jossa vaikeatkin asiat pystytään ratkaisemaan yhteistyöllä. 

 

Vuorovaikutus nähdään erityisesti viestintänä, joka tulee näkyväksi ih-

misten välisessä viestinnässä. Vuorovaikutus on prosessi, jossa on sanal-

lista ja sanatonta viestintää ja jossa on mukana aina puhutun kuuntele-

mista. Hyvällä kuuntelemisella voi saavuttaa myönteisiä vaikutuksia. 

 

Enontekiön kunnassa on pyritty kehittämään vuorovaikutusta edellisen li-

säksi monin tavoin, esimerkiksi 

- luottamushenkilöorganisaatiota kehittämällä kuntalaisia osallista-

vaksi mm. perustamalla kuntalaisfoorumin, yritysfoorumina ja yhdis-

tysfoorumin sekä vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisoval-

tuuston  

- kehittämällä vuoropuhelupaikkoja luottamushenkilöiden ja viranhal-

tijoiden välillä mm. järjestämällä seminaareja ja perustamalla kun-

takonsernin kehittämispajan 

- viranhaltijaorganisaatiota ja toimintamalleja kehittämällä proses-

sinomaiseksi, jossa asiakas on keskiössä 

- järjestämällä useita koulutustilaisuuksia luottamushenkilöille ja 

viranhaltijoille 

- järjestämällä viestintä- ja ideakulttuurikoulutusta työntekijöille 

- asettamalla kaikille työntekijöille kehityskeskustelutavoitteet 

- kehittämällä kokeilu- ja ideakulttuuria 

- järjestämällä esimieskoulutusta. 

 

Tärkeää on reflektoida omaa viestintää kun taitavaa vuorovaikutusta kehi-

tetään. Kysymys ei ole oman persoonan tai luonteenpiirteiden muokkaami-

sesta vaan oman käyttäytymisen muuttamisesta. Se millaisia vaikutelmia 

sanomisista ja kirjoitteluista syntyy, on tärkeä ymmärtää. Kukaan ei voi 

vedota siihen, että tällainen minä olen ja siksi viestin näin. Vuorovai-

kutusosaamisen kehittymistä voidaan tarkastella vuorovaikutukseen liitty-

vän tiedon karttumisena, taitojen kehittymisenä ja asenteiden muuttumise-

na. Hyvä vuorovaikutus on suoraa ja rehellistä. Puhelinsoitto on parempi 

kuin sähköposti. Hyvä vuorovaikutus on osapuolia kunnioittavaa. Hyvä vuo-

rovaikutus on vastavuoroista, ei vain sanomisia vaan myös kuuntelemista. 

Hyvä vuorovaikutus on tavoitteellista. (Lähde: Isotalus & Rajalahti 

(2017) Vuorovaikutus johtajan työssä, s.26 ja 169) 

 

Hyvä vuorovaikutus kykenee ottamaan huomioon lait ja ohjeet sekä palvelee 

Enontekiön kunnan etua ja sen asukkaiden parasta. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 

Merkittävät vaikutukset. 
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Khall 73 § Ennakkokäsityksen pyytäminen Enontekiön kunnan konsernijohdol-

ta Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalon peruskorjauksesta ja sen rahoi-

tuksesta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää pyytää infrastruktuuritoimialan näkemyksen asiaan 

18.4.2019 mennessä. 

 

Selostus  

Konserniohjeen 5 § mukaan toimitusjohtajan vastuulla on hankkia konser-

niohjeissa määritellyistä asioista, ennen yhtiön sisäistä päätöksentekoa, 

riittävän ajoissa konsernijohdon ennakkokäsityksen 

 

Konserniohjeen 9 §:n mukaan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituk-

sen/hallituksen puheenjohtajan on ennen omaa päätöksentekoaan hankittava 

kunnan konsernijohdon ennakkokäsitys ennen seuraaviin toimenpiteisiin 

ryhtymistä kunnanhallitukselta mm. toimintaan nähden tärkeän omaisuuden 

tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraa-

minen, luovuttaminen tai panttaaminen. Em. neuvottelumenettelyllä varmis-

tetaan asioiden huolellinen valmistelu, ja se on konsernijohdon keino 

ohjata ja valvoa konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimintaa ja talout-

ta. 

 

Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo on toimittanut kunnanhallitukselle 

seuraavan kirjeen:  

”ENNAKKOKÄSITYKSEN PYYTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNAN KONSERNIJOHDOLTA KIIN-

TEISTÖ OY ENONTEKIÖN VIRASTOTALON PERUSKORJAUKSESTA JA SEN RAHOITUKSESTA 

 Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon hallitus pyytää ennakkokäsitystä 

Enontekiön kunnan konsernijohdolta virastotalokiinteistön peruskorjauk-

sesta ja sen rahoituksesta. 

 

Selostus: 

Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon hallitus päätti kokouksessaan 

19.2.2018 esittää yhtiökokoukselle korjaustarveselvityksen 23.11.2017 

valmistuneen kuntoarvioraportin perusteella. Kiireellisin korjauskohde on 

vesikate. Korjaustarveselvitystä on päivitetty vesikattoremontin aikatau-

lun osalta sekä siihen on lisätty eri tarkastuksissa esiin tulleet puut-

teet. Hallitus otti myös kantaa huoneistokohtaisten vesimittareiden asen-

tamiseen. Nykyisin vedenkulutus kuuluu hoitovastikkeeseen ja se vääristää 

osakkaiden tasapuolista kohtelua.  

 

Yhtiökokous 18.5.2018 hyväksyi hallituksen korjaustarveselvityksen lisä-

ten pihavalaistuksen uusimisen. 

 

Hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2018 ulkoistaa hankesuunnittelun ra-

kennuttajakonsultille. Pihavalaistus päätettiin hoitaa omana työnä. Han-

kesuunnitelman teki Promen Oy. Kokonaiskustannusarvio on 4,3 milj. € si-

sältäen koko kiinteistön rakennus-, lvi- ja sähköteknisen peruskorjauksen 

myös osakkaiden omistamissa tiloissa sekä piha-alueet.  
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Kuntakonsernin nykyisessä velkaantumistilanteessa ei kiinteistöyhtiö läh-

de toteuttamaan remonttia suoraan hankesuunnitelman perusteella. Hallitus 

päivitti korjaustarveselvityksen 5.3.2019. Yhtiö on budjetoinut kuluvalle 

vuodelle 1 milj. € alv 0 % peruskorjaukseen sekä rahoitusvastikkeen 

1.7.2019 alkaen 3,06 €/m²/kk.  

 

Peruskorjausbudjetti laskettu seuraavasti: 

- uusi vesikate ja yläpohjan lisäeristys    464 000 € 

- ilmastointijärjestelmä         241 000 € 

- lämmitysjärjestelmä       72 000 € 

- hissi        43 200 € 

- ulko-ovet              12 000 € 

- suunnittelu, valvonta, yllätykset     167 800 € 

- kokonaiskustannus alv 0 %   1 000 000 € 

 

Vesikate tarkastetaan ja mikäli todetaan, että se on korjattavissa, vesi-

kate korjataan ja maalataan. Käyttöiältään konesaumattu peltikate kestää 

50 vuotta ja käyttöikää on vielä n. 20 v. Tällöin rahaa jää julkisivun ja 

kivijalan korjauksiin. Sähkötarkastus tehdään tänä keväänä.  

 

Yhtiö rahoittaa peruskorjauksen lainarahalla. Tutkimukset rahoitetaan 

hoitovastikeylijäämällä. Yhtiö on velaton ja omistaa maapohjan, mille 

voidaan hakea kiinnitys.  

 

Enontekiöllä 6.3.2019 

 

Mirja Tervo 

toimitusjohtaja” 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Infrastruktuuri toimiala 
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Khall 74 § Vapaa-aikasihteerin viran lakkauttaminen ja hyvinvointivalmen-

tajan toimen perustaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lakkauttaa vapaa-aikasihteerin viran 

1.8.2019 lukien.  

 

Kunnanhallitus perusti yksimielisesti hyvinvointiohjaajan toimen liittee-

nä olevan tehtäväkuvan mukaisesti ja antoi hyvinvointilautakunnan tehtä-

väksi täyttää tehtävä.  

 

Kunnanhallitus päätti, että koulutus on soveltuva korkeakoulututkinta tai 

muu soveltuva koulutus. 

 

Kunnanhallitus edellytti, että haastatteluryhmään nimetään ainakin valit-

tavan esimies ja henkilöstöjohtaja.  

 

Käsittely: 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa vapaa-aikasihteerin viran 1.8.2019 lu-

kien. 

 

Janne Näkkäläjärvi esitti, että nimeksi tulisi hyvinvointiohjaaja ja ko-

lutukseen soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus. Pu-

heenjohtaja kysyi, voiko kunnanhallitus hyväksyä yksimielisesti esityk-

sen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa vapaa-aikasihteerin viran 1.8.2019 lu-

kien. 

 

Kunnanhallitus perustaa hyvinvointivalmentajan toimen liitteenä olevan 

tehtäväkuvan mukaisesti ja antaa hyvinvointilautakunnan tehtäväksi täyt-

tää tehtävä.  

 

Kunnanhallitus edellyttää, että haastatteluryhmään nimetään ainakin va-

littavan esimies ja henkilöstöjohtaja.  

 

Selostus 

Kunnassa on selvitetty vaihtoehtoja vapaa-aikatoimen tehtävien järjestä-

miseksi ja keskusteltu mm. Revontuli-Opiston kanssa liikunnanohjauksen 

tarpeesta. Opisto on halukas ostamaan tehtävästä liikunnanohjausta n.40 

%. 

 

Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustami-

sesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta 

sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakun-

nat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa 

osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista 

päättää kunnanhallitus.   

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja 

sen lakkauttamisesta sekä asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää 

kunnanhallitus ao. toimielimen esityksen pohjalta.  
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Liite 

9 Hyvinvointivalmentajan tehtäväkuva 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta 
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Khall 75 § Viestinnän toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 

2019  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan viestinnän toimialan 

vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi. 

 

Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 

 

KÄYTTÖTALOUS   

VIESTINTÄ   

 Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

 
Kulttuuri- ja viestintä-

koordinaattori 

Kj 

 

Selostus 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja 

vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puit-

teissa 

15. kunnanhallitus vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa 

tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen 

määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimi-

alaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille 

varahenkilöt. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet 

talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrä-

rahojen käyttämisestä. 

 

Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät 

talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään men-

nessä. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa 

toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

Vastuuviranhaltijat tekevät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien tulosyksiköiden välisistä määrä-

rahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaami-

sesta. 

 

Viestinnän toimialan tilikohtainen talousarvio 2019 on liitteenä.  

 

Liite   

10 Viestinnän tilikohtainen talousarvio 2019. 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 76 § Vaalitoimikunnan varajäsen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Anni Näkkäläjärven tilalle 

varajäseneksi Minna Näkkäläjärven vaalitoimikuntaan vuoden 2019 eduskun-

tavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää valita Anni Näkkäläjärven tilalle varajäsenen vaa-

litoimikuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja 

varten.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 nimetä vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja 

europarlamenttivaaleja varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohta-

ja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-

niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme seuraavasti: 

 

Vaalitoimikunta 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja 

Jenni Peteri 

 

Varajäsenet 

Anni Näkkäläjärvi 

Emmi Wathén 

Anja Ohenoja 

 

Edesmenneen vaalitoimikunnan varajäsenen Anni Näkkäläjärven tilalle tuli-

si valita henkilö.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Valittu (ote) 

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Khall 77 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen Seppo Alatörmänen poistui kokouk-

sesta klo 19.25. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 16.1.2019 ja 

27.2.2019 laillisiksi ja panna ne täytäntöön.  

Selostus 

 

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

tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

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

tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätet-

tävä niiden täytäntöönpanosta.  

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 16.1.2019 ja 27.2.2019 sekä 

käsitellyt seuraavat asiat: 

 

Kv 16.1.2019 

 

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtä-

vät muutokset 

3 § Lapin liitto -kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen nimeämi-

nen  

4 § Kunnan edunvalvontasuunnitelman hyväksyminen ja edunvalvontaraportti 

vuodelta 2018 

5 § Selvitys Enontekiön kunnan saavutettavuudesta 

6 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Kv 27.2.2019 

 

7 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

8 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtä-

vät muutokset 

9 § Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 

10 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tule-

vaisuuden vaihtoehdon valinta 

11 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 78 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

 

Elinvoimalautakunta 12.3.2019 § 39 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1). 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

Liite  

11 Yhteenveto kiinteistönluovutusilmoituksista 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 79 § 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  

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsi-

teltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 

kunnanjohtaja. 

Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään 

Kuntalain 92 §:ssä. 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viran-

omaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista 

päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, 

joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on 

enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 

   Virkamatkamääräys. 

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.2.-

24.3.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

-13.2.2019 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

-12.3.2019 

. 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

Em. otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 25.3.2019  59-79  

 

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: 59,60,61,62,63,64,65,72,73,77,78,79.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 66,67,68,69,70,71,74,75,76. 

 

 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: 66,67,68,69,70,71,74,75,76. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 
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