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allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 
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tarkastajat Jaakko Alamattila   Janne Näkkäläjärvi 

  (pl. 102 §)  
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nähtävänä  29.4.2019 klo 15 

 

 

 

  

http://www.enontekio.fi/
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

99 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

100 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

101 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

102 § Periaatepäätöksen tekeminen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä 

103 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 

104 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

105 § Kunnanjohtajan johtajasopimuksen tulospalkka  

106 § Hallintosäännön päivittäminen/uudistaminen 

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

mäentie 4-6, osakkeet 193-269 

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

mäentie 4-6, osakkeet 388 – 464 

109 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/As Oy Saanan Säde 4, osakkeet 

299 – 368 

110 § Henkilöstölinjaukset vuodelle 2019 

111 § Korruption torjunta ja eettisyys kunnan toiminnassa 

112 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2019 

113 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

114 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen/haastattelu 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 99 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Ala-

mattila ja Janne Näkkäläjärvi.  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tyksen lisättynä seuraavalla asialla: Hallinnollisen rehtorin viran täyt-

täminen/haastattelu. 

 

Käsittely 

Unto Kultima esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilaa ja Janne 

Näkkäläjärveä. Kunnanjohtaja esitti, että käsiteltäisiin lisäasiana hal-

linnollisen rehtorin viran täyttäminen/haastattelu, minkä kunnanhallitus 

hyväksyi yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

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

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

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

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. 

aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

http://www.enontekio.fi/
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 100 § 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: 

 

Tulevat  

22.5. Yhdistysfoorumi 

 

Valmistelussa 

- Luottamushenkilöorganisaatio 

- Viranhaltijaorganisaatio 

- Tulevaisuuden talous Enontekiön kunnassa ja painelaskelmat 

 

Merkitään, että Leena Palojärvi saapui kokoukseen tämän pykälän alussa 

klo 12.08. 

 

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 

10.4 Kuntakonsernin kehittämispaja: Enontekiön kunnan talous eilen, tä-

nään ja huomenna 

10.-12.4 Inarin kunnanjohdon vierailu 

15.-16.4 Prosessijohtaminen, koulutustilaisuus puheenjohtajille ja johto-

ryhmälle 

16.4 Hetan musiikkipäivien konsertti, kunnan tervetuloa toivotus, liikun-

tahalli 

21.4 Hetan Musiikkipäivät 50 vuotta, kunnan tervehdys, seurakuntatalo 

25.4 Revontuliopiston kevätjuhla, Hetta 

Päätökset 

-  

Tulossa 

6.5 Kuntalaisfoorumi, Sähkö Oy:n asia ja Luppokotiasia  

9.5 Kylätapaaminen, Karesuvanto, hallituksen pj ja kunnanjohtaja sekä 

johtavat viranhaltijat 

15.-16.5 Kunnallisjohdon seminaari, Lappeenranta, valtuuston pj, halli-

tuksen pj ja kunnanjohtaja 

19.5 (sunnuntai) Kylät Lapissa, Kittilä, kunnanjohtaja paneelikeskuste-

lussa 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Valmistelussa 

-  

Muut  

-  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 101 § 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 102 § Periaatepäätöksen tekeminen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että 

valtuusto tekee periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä selos-

tusosassa mainituin perusteluin. Valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo 

myynnin valtuuston päätettäväksi.   

 

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että myyntiasi-

an valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädös-

ten määräykset.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että 

myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston 

päätettäväksi kun tarvittava euromäärä selviää.  

Ohjausryhmään lisätään henkilöstön edustaja.  

 

Käsittely  

Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela ilmoittivat olevan esteellisiä ja pois-

tuivat kokouksesta.  

 

Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti Jaakko Alamattilan tilalle 

pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Unto Kultiman.  

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys (lisäys): 

Ohjausryhmään lisätään henkilöstön edustaja.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee 

periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä selostusosassa maini-

tuin perusteluin. Valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuus-

ton päätettäväksi.   

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että myyntiasian valmistelussa 

huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset.  

 

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että myyntiprosessin 

valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettäväksi kun 

tarvittava euromäärä selviää.  

 

Selostus 

Enontekiön Sähkö Oy on Enontekiön kunnan kokonaan omistama yhtiö, jonka 

tehtävänä on sähkönjakelutoiminta Enontekiön kunnan alueella. Sähkönjake-

luverkon keski-ikä on n. 30 vuotta ja vanhimmat osat on rakennettu jo 

1950-luvulla. Verkosto on osiltaan tulossa käyttöikänsä päähän lähivuosi-

na, minkä vuoksi verkosto vaatii mittavia korvausinvestointeja. Enonteki-

ön sähkönjakeluverkkoon tarvitaan investointeja seuraavien vuosien aikana 

noin 850 000 euroa vuodessa.   

 

Enontekiön Sähkö Oy on uudistanut vuosina 2015-2016 sähkölinjan (Ka-

resuvanto-Kilpisjärvi). Investointiin saatiin valtion tukea. Yhtiö ei ole 

pystynyt taloudellisesti varautumaan investointien toteuttamiseen ja nä-

köpiirissä ei ole että se pystyisi vastaisuudessakaan. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Yhtiön myynti on ollut esillä vuosien aikana useaan otteeseen. 

 

Enontekiön kunta ja Enontekiön Sähkö Oy ovat selvittäneet yhtiön tulevai-

suutta ja keskustelleet vuosina 2017-2018 mm. työ- ja elinkeinoministeri-

ön kanssa yhtiön tilanteesta ja avustusmahdollisuuksista.  

 

Eduskunta on hyväksynyt 13.3.2019 seuraavan vuoden 2019 lisätalousarvion: 

60. Energiapolitiikka 

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)  

Valtuus 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa sitoutua 

enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen 

sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön 

kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 

 

Em. tukipäätös edellyttää, että kunta ei omista suoraan tai välillisesti 

Enontekiön Sähkö Oy:tä. 

 

Kuntaliiton mukaan myyntiprosessissa tulee huomioida mm. sähkömarkkina-

lain vaatimukset ja ko. valtiontukimääräykset ja –säännökset sekä näiden 

edellyttämät toimet myyntiprosessissa, kuten riippumaton, puolueeton ar-

vio (mieluiten 2 kpl) myynnin kohteen arvosta, julkinen kilpailutus, 

markkinaperusteinen hinta (ei sisälly kiellettyä valtiontukea). 

  

Yhtiön myyntiprosessi valmisteluineen vaatii ulkopuolisia asiantuntijoi-

ta, jotka tuntevat hyvin sähkömarkkina-alan ja ko. valtiontukisäädökset. 

Yhtiön arvon määrittämiseksi tarvitaan riippumattomat ja puolueettomat 

arvioijat ja koko myyntiprosessin toteuttamiseen alan konsultti. 

 

Em. syistä talousarvioon tulisi varata määräraha myynnin valmisteluun. 

Tämän hetkisen arvion mukaan varattava summa olisi 100 000 euron luokkaa. 

 

Kunnanhallitus tullee nimeämään valmistelun tueksi ohjausryhmän, jota 

johtaa kunnanjohtaja ja jonka kokoonpano voisi olla valtuuston puheenjoh-

taja, hallituksen puheenjohtaja, Enontekiön Sähkö Oy:n hallituksen pu-

heenjohtaja, Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja, kunnanjohtaja ja hal-

lintojohtaja.  

 

Valmistelijat  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arvio  

Vaikutukset merkittävät. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 103 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 

2018 ja toimittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 13.30-13.40, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Käsittely 

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen selvitti henkilöstöraportin keskeisen si-

sällön. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2018 ja toi-

mittaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Selostus  

Kunnan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa organisaation 

henkilöstönvoimavaroista ja niissä tapahtuneista muutoksista. Raportin 

avulla voidaan arvioida muutos- ja kehityssuuntia, joilla voidaan 

edesauttaa henkilöstön työkykyä pitkäjänteisesti.  

 

Henkilöstöraporttiin on kerätty keskeisiä tietoja kunnan henkilöstöstä 

vuodelta 2018 mm. henkilöstönmäärästä, henkilöstökuluista, ikäjakaumasta, 

sairauspoissaoloista ja työnantajan toimenpiteistä työhyvinvoinnin tuke-

misessa. 

 

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 on liitteenä. 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojoh-

taja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Liite  

1 Henkilöstöraportti 2018  

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat (kopio ja liite) 

Lautakunnat (kopio ja liite) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 104 § Vuoden 2018 tilinpäätös 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen 2018 esittelyn. 

 

Selostus  

Kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 saavu-

tettiin pääosin. Kunnanvaltuuston hyväksymän muutetun talousarvion jäl-

keen kunnan tilinpäätöksen 2018 tulos olisi ollut 336 000 euroa alijää-

mäinen. Tilikauden tulos muodostui kuitenkin muutettua talousarviota 

oleellisesti paremmaksi ollen 181 000 euroa ylijäämäinen. Tähän vaikutti-

vat monet tekijät. Kuntaliiton mukaan kaksi kolmesta Manner‐Suomen kun-
nasta teki negatiivisen tuloksen vuonna 2018.  

 

Enontekiön kunnan lainamäärä pieneni edellisvuoteen verrattuna 557 000 

euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli 2130 €/asukas kun se Manner-Suomen 

kunnissa oli keskimäärin 3051 €/asukas.  

 

Tilinpäätös 2018 esitellään pääosiltaan kokouksessa. 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät. 

 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 105 § Kunnanjohtajan johtajasopimuksen tulospalkka  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajalle yhden kuukauden tulospalkan pu-

heenjohtajiston arviointiin pohjautuen.  

 

Merkitään, että Leena Palojärvi ilmoitti tämän pykälän jälkeen klo 14.45 

poistuvansa kokouksesta joksikin aikaan.   

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän ajaksi.  

 

Jaakko Alamattila esitti neuvottelutaukoa, mikä hyväksyttiin yksimieli-

sesti. Kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 14.05-14.40, minkä jälkeen 

puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti kunnanjohtajalle yhden kuukauden 

tulospalkan puheenjohtajiston arviointiin pohjautuen. Jaakko Alamattila 

kannatti esitystä.  

 

Elina Rousu-Karlsen esitti kahden viikon tulospalkkaa. Outi Kurkela kan-

natti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suorite-

taan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituk-

sen puheenjohtajan ehdotusta, jota Jaakko Alamattila on kannattanut ää-

nestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin esitystä, 

jota Outi Kurkela on kannattanut, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväk-

syttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ään-

tä (Jaakko Alamattila, Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi) ja 2 ”ei” 

ääntä (Outi Kurkela, Elina Rousu-Karlsen) ja 2 ”tyhjä” ääntä (Unto Kulti-

ma, Leena Palojärvi). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväk-

synyt kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotuksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

Selostus 

Kunnanjohtajan palkkaus muodostuu kokonaispalkasta ja tulospalkasta.  

Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtajan työn arviointiin osallistuu kun-

nanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto. 

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto on 3.1.2019 kes-

kustellut kunnanjohtajan tulospalkasta. Puheenjohtajisto on todennut, 

että kunnanjohtajan johdolla on kehitetty kunnan toimintaa, kuten kokei-

lukulttuuria, uudistettu hallintoa ja kunnan organisaatiota sekä hoidettu 

taloutta kestävästi. Puheenjohtajisto tukee kunnanjohtajan muutosjohta-

juutta ja on todennut kunnanjohtajan onnistuneen työssään. 

Johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus voi harkintansa perusteella pal-

kita kunnanjohtajan. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kunnanjohtajalle voidaan maksaa enintään yhden kuukauden palkkaa vastaava 

tulospalkkio vuodessa mikäli kriteerit täyttyvät.  

Valmistelija 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 

Palkkatoimisto 
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Khall 106 § Hallintosäännön päivittäminen/uudistaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun hallintosäännön uudistamisen val-

misteluun. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Leena Palojärvi saapui kokoukseen klo 15.08 kunnanjohta-

jan selvityksen aikana.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelun hallintosäännön uudista-

misen valmisteluun.  

 

Selostus 

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, 

talouden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa.  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017 hallintosäännön ja se on tullut 

voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen kunnanvaltuuston on päivittänyt hallinto-

säännön 20.12.2017.  

 

Hallintosääntöä on tarpeen uudistaa/päivittää esille tulleiden asioiden 

osalta. Uudistamistyö linkittyy myös mm. kokeiluorganisaatioon, joka 

päättyy 31.5.2019. Hallintosäännön ml. organisaatiouudistuksen perusteis-

ta ja malleista on keskusteltu vuoden aikana useaan otteeseen. 

 

Valtuutetuilta on kysytty 7.2.2019 hallintosäännön uudistamisesta kommen-

tit. Vastaukset piti toimittaa 21.2.2019. Kommentteja saatiin kolmelta 

valtuutetulta. 

 

Hallintosäännön päivitystarpeita on käsitelty johtoryhmässä kuluneen vuo-

den aikana ja kysytty 1.4.2019 toimialajohtajilta ja –vastaavilta muutos-

tarpeita erikseen. Vastauksia saatiin 9.4.2019 mennessä yksi.  

 

Johtoryhmä käsittelee hallintosääntöä lähiaikana.  

 

Kokouksessa selvitetään esille tulleet kommentit.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 107 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 193-269 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 193-269 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 4 (osakkeet 193-269) on jätetty hintapyynnön mukainen  

tarjous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

2 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 108 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön 

Puistomäentie 4-6, osakkeet 388 – 464 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy 

Enontekiön Puistomäentie 4-6 osakkeita 388 – 464 ja valtuuttaa kunnanjoh-

tajan 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 7 (osakkeet 388 – 464) on jätetty hintapyynnön mukainen  

tarjous. 

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

3 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 109 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/As Oy Saanan Säde 4, 

osakkeet 299 – 368 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien As Oy Saanan 

Säde 4 osakkeita 299 – 368 ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan 

kauppakirjan.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 12.2.2018 § 23 valtuuttanut kunnanjohtajan yhdessä tek-

nisen johtajan ja kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajan kanssa valmistele-

maan alla olevien Enontekiön kunnan omistamien huoneistojen myyntiä sekä 

allekirjoittamaan tarvittaessa välityssopimukset. Mahdollinen huoneisto-

jen myynti tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi ja on sitä ennen käsi-

teltävä po. yhtiöiden hallituksissa.  

As Oy Saanan Säde 4 huoneistot ovat myynnissä.  

Saanansäde 4 huoneistot ovat seuraavat: 

- Harjukuja C 5, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja C 6, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja D 8, 2h+k+s, 57 m² 

- Harjukuja E 10, 3h+k+s, 70 m² 

 

Saanansäde 4 huoneistot ovat olleet myynnissä keväästä 2018 asti. Huo-

neistosta Harjukuja C 6 (osakkeet 299 – 368) on jätetty asetetun myynti-

hinnan alittava tarjous. Jätetty tarjous sisältää huoneistoa koskevan 

lainaosuuden. Ostotarjouksen tekijä maksaa yhtiölainaosuuden pois ja se 

helpottaa taloyhtiön laina-asioiden järjestämistä. 

 

Kiinteistönvälittäjän mukaan jätetty tarjous kannattaa hyväksyä, koska 

huoneistot ovat olleet myynnissä n. vuoden ja muita tarjouksia ei ole 

tullut ko. kohteeseen.  

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

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

 

Liite 

4 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, toimitusjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

 

Tiedoksi 
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Khall 110 § Henkilöstölinjaukset vuodelle 2019 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä seuraavat henkilölinjaukset vuodelle 2019 

ja linjaa henkilöstörakenteen muutoksista seuraavaa:  

- laitoshoidon ja avopalvelun johtaminen keskitetään   

- hanketoimintaan lisätään henkilöstöresurssia 

- viestintä ja markkinointi yhdistetään 

- viestintää tehostetaan ja uudistetaan 

- infrastruktuurin tehtäväkokonaisuutta uudistetaan mm. ympäristösuo-

jelussa pyritään laajempaan yhteistyöhön 

- virasto-organisaation sisällä johtamista uudistetaan siten, että 

kunnanjohtajan alaisuudessa toimivien prosessien johtajien alaisuu-

teen tulevat muut toimialajohtajat ja –vastaavat.  

 

Kunnanhallitus päättää, että em. muutokset tulee toteuttaa kokonaisuutena 

valtuuston päättämien taloudellisten resurssin puitteissa ja tarvittavat 

asiat tuodaan päätettäväksi hallintosäännön mukaan.  

 

Selostus 

Kuntalain mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa 

kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kuntalain mukaan kunnanjohtaja johtaa kun-

nanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-

taa. Hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä eli 

johtaa virasto-organisaatiota. 

 

Johtamistyöhön kuuluu, että johtaja voi toimivaltansa rajoissa järjestää 

tehtäviä resurssien puitteissa huomioiden mm. toimivaltakysymykset. Myös 

kunnanjohtajan johtajasopimuksessa korostetaan roolien merkitystä ja to-

detaan, että kunnanjohtajan asema on vahva ja luottamushenkilöt tukevat 

kunnanjohtajaa.  

 

Henkilöstöpolitiikan vastuut voidaan hahmottaa seuraavan kuvan avulla: 
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Organisaatiota ja tehtäviä on tarkasteltava jatkuvasti. Muutosten tekemi-

nen on yksinkertaisinta henkilöstön vaihtuessa (eläköitymisen, irtisanou-

tuminen). 

 

Kunnan henkilöstökulut (40 %) ovat merkittävä osa kunnan toimintakuluis-

ta. Henkilöstölinjaukset antavat suunnan muutokselle ja johtamiselle. 

Kunnanhallitus on keskusteluissa evästänyt mm. että viestintä ja markki-

nointi yhdistetään sekä viestintää tehostetaan. Lisäksi on keskusteltu 

infrastruktuurin tehtäväkokonaisuudesta, laitoshuollon ja avopalveluiden 

johtamisen keskittämisestä sekä pidetty tärkeänä, että kunnan kehittämi-

seen voitaisiin panostaa enemmän ja yhdeksi ratkaisuksi on nähty hanke-

toiminnan kehittäminen.  

 

Kunnan laitoshoidon ja avopalvelun johtamisen keskittäminen parantaisi 

asiakkaiden palvelukokonaisuuden organisointia ja palvelutarpeen arvioin-

tia sekä henkilöstöresurssien käytön tehostamista (toiminnalliset ja ta-

loudelliset hyödyt). 

 

Valmistelijat  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja 

 

Yritysvaikutusten arvio  

Vaikutukset merkittävät. 
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Khall 111 § Korruption torjunta ja eettisyys kunnan toiminnassa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Leena Palojärvi poistui kokouksesta ennen päätöksen to-

teamista klo 16.08. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee eettisesti kestävästä, läpinäkyvästä ja avoi-

mesta toiminnasta ja päätöksenteosta sekä korruptiontorjunnasta Enonteki-

ön kunnassa. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että parhaillaan valmistelussa oleva Hyvä hallin-

to- ja johtamistapa kuntakonsernissa – asiakirjassa tullaan määrittämään 

eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä toimintatavat toiminnan lainmu-

kaisuuden ja eettisyyden varmistamiseksi. 

 

Kunnanhallitus päättää, että valmistellaan kunnan eettiset toimintaperi-

aatteet sekä järjestetään kunnan luottamushenkilöille ja vastuuviranhal-

tijoille aihetta käsittelevä tilaisuus.  

Kunnanhallitus päättää viedä asian valtuustolle keskusteltavaksi. 

 

Selostus 

Kuntaliitto on aktiivisesti mukana korruptionvastaisessa työssä. Korrup-

tionvastaisessa työssä on tavoitteena lisätä eettisesti kestävää, lä-

pinäkyvää ja avointa toimintaa ja päätöksentekoa kunnallishallinnossa.  

Uuden kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhal-

tijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.  Sidonnaisuusil-

moituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoi-

muuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksia koskeva sääntely, 

joka lisää avoimuutta, edistää myös korruption torjuntaa. Vuorovaikutus-

suhteet ovat normaalia toimintaa, ne voivat kuitenkin muuttua rakenteel-

liseksi korruptioksi, jos päätöksenteon rakenteet sisältävät puutteita, 

jotka mahdollistavat korruptiivista käyttäytymistä. Sidonnaisuuksien jul-

kaisemisella on ehkäisevää vaikutusta vallan ja aseman väärinkäytön sekä 

vaikutusvallan väärinkäytön ilmenemiseen. Hyvän hallinnon noudattamista 

ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidos-

ten ollessa julkisia.  

Myös kirjanpitolautakunnan kuntajaoston viimeisessä yleisohjeessa kunnan 

tilinpäätöksen laatimisesta edellytetään tiedot siitä, miten kunta huo-

lehtii mm. korruption ja lahjonnan torjunnasta. Kunnan tilinpäätökseen 

tullaan sisällyttämään em. tiedot.  

Enontekiön kunnassa hyväksytyllä yleisohjeella sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän hallinto-

tavan mukaisuutta.  

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan 

määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epä-
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eettistä toimintaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla 

esimerkiksi  

 virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyy-

täminen ja ottaminen 

 petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö 

 uhkailu ja väkivallalla pakottaminen 

 luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö 

 suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito 

 lakien ja määräysten kiertäminen 

 tosiasioiden vääristely 

 laiton seuranta ja tarkkailu 

 velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely 

 huonon hallinnon suojelu ja salailu 

 välinpitämätön johtamistyö 

 epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin. 

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa ja  

raskaan korruption muodot ovat harvinaisia. Suomessa korruptiota on tyy-

pillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallin-

nossa. Tyypillisimpiä korruption muotoja kunnissa ovat  

 suosinta 

 hyvä veli -verkostot 

 luottamusaseman väärinkäyttö 

 virkavelvollisuusrikkeet. 

Korruption keskeisinä riskialueina pidetään rakennusalaa, julkisia han-

kintoja ja tarjouskilpailuja, yhdyskuntasuunnittelua, poliittista päätök-

sentekoa ja puolue- ja vaalirahoitusta. 

Julkiset hankinnat: Kilpailuttamatta jättäminen, hankinnan kohteen mää-

rittely siten, että tiettyä tarjoajaa suositaan vailla perusteluja, lah-

justen tarjoaminen ja vastaanottaminen, päätöksentekijät pyrkivät saamaan 

etuja itselleen tai lähipiirilleen osana kilpailutusta, esteellisyysti-

lanteiden huomiotta jättäminen, hankintasopimuksen laajentaminen tai 

muuttaminen ilman perustetta, tilaukset tai lisälaskut ilman todellista 

tilaustarvetta, kilpailun välttäminen tarjouskartellitilanteessa.  

Maankäyttö ja rakentaminen: Lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen, 

maanomistajien epäasiallinen suosiminen (esim. kaavoitusaloitteet, ton-

tinluovutus), ammattivalittajat ja kunnan/rakennuttajan kiskonta, esteel-

lisyys ja päätöksentekijän omat intressit päätöksenteossa, lisätyöt.  

Poliittinen toimintaympäristö: Poliittiset virkanimitykset ja virkojen 

kelpoisuusehtojen räätälöinti tietylle henkilölle sopivaksi, päättäjiä 

siirtyy politiikasta suoraan liike-elämän palvelukseen (ns. pyöröovi-

ilmiö), peitelty vaalirahoitus, päättäjien kaksoisroolit.  

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärin-

käyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Siihen 
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voivat niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelä-

män palveluksessa olevat. 

 

Korruptio voi ilmetä myös kunnallisissa rakenteissa sekä elinkeinoelämän 

ja viranomaisten rajapinnoissa. Korruptio voi ilmetä moni tavoin kuten 

kuva kertoo. 

 
 

Korruption seuraukset ovat vakavat. Korruptio hidastaa taloudellista ke-

hitystä, lisää eriarvoisuutta ja ympäristötuhoja sekä heikentää demokra-

tiaa. Se vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää ta-

sa-arvoista, hyvää ja turvallista elämää.  

Eettinen hallinto ei toimi ilman yhdessä sovittuja arvoja. Organisaation 

johdolla on korostunut rooli yhteisten arvojen toteuttajana. Johdon tuli-

si huolehtia eettisten näkökulmien esille tuomisesta ja säännöistä sopi-

misesta, väärinkäytöksiin puuttumisesta ja seurauksista. 

 

Eettisesti kestävä kunnallinen päätöksenteko on sekä lainmukaista että 

yhdessä sovittuja arvoja toteuttavaa. Eettiset kysymykset ovat entistä 

useammin julkisen keskustelun kohteena. Niiden merkitys on korostunut 

yhteiskunnallisten ja lainsäädännöllisten muutosten sekä digitalisaation 

myötä.  

 

Kunnassa tulisi käydä keskustelua yhteisistä arvoista ja päätöksenteon 

pelisäännöistä. Kunnan ei tulisi pelkästään määrittää omia eettisiä peri-

aatteitaan vaan myös sitoutua näihin periaatteisiin ja seurata niiden 

toteutumista käytännössä. Eettisesti toimivassa organisaatiossa henkilös-

tö voi paremmin ja toiminta on tehokasta. Luottamushenkilöiden ja viran-

haltijoiden resurssit suuntautuvat oikeisiin asioihin, eikä aika kulu eri 

suuntiin vetämiseen. Viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä onkin tär-

keä asema eettisten periaatteiden toteuttamisessa käytännössä.  
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Kunnan toiminta ei rajoitu pelkästään sen sisäiseen hallintoon ja päätök-

sentekoon. Eettinen näkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan toi-

minnassa, kuten esimerkiksi kunnan tytäryhteisöissä.  

 

Korruptionvastaisilla toimilla on tarkoitus lisätä tietoa korruptiosta 

sekä sitouttaa koko Enontekiön kunnan valmistelu- ja päätöksentekojärjes-

telmä prosesseineen edistämään korruption torjuntaa ja ehkäisemistä. Kor-

ruptionvastainen työ vahvistaa demokraattista järjestelmää ja oikeusval-

tiota. 

Keskeisiksi keinoiksi ennaltaehkäistä korruptiota on korkean eettisen 

toimintakulttuurin lisäksi tunnistettu toiminnan ja päätöksenteon avoi-

muus ja läpinäkyvyys, laadukas päätöksentekomenettely vastuineen, hallin-

non ja taloudenhoidon menettelytapaohjeistukset, sisäisen valvonnan sel-

keät tehtävä- ja vastuumäärittelyt sekä valvontamenettelyt.  

Korruptionvastaiset keinot Enontekiön kunnassa voisivat olla mutta ei 

pelkästään näihin rajautuen esimerkiksi: 

- tietoisuuden lisääminen korruptiosta ja keinoista torjua sitä 

- keskustella korruptiosta 

- laatimalla korruptionvastainen strategia 

- kouluttamalla luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä 

- kehittämällä järjestelmä, joka mahdollistaa ilmoitukset korrup-

tiotapauksista nimettömänä 

- lisäämällä poliittisen keskustelun ja päätöksenteon avoimuutta esi-

merkiksi pitämällä julkisia kunnanhallituksen ja lautakuntien koko-

uksia 

- varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla markkinoista ja 

julkisista hankinnoista 

- edistämällä kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä perusoi-

keuksiin kiinni sekä vaikuttaa päätöksentekoon 

- edistämällä sitä, että itse ja muutkaan ihmiset eivät hakeudu etu-

ristiriitatilanteisiin ja kaksoisrooleihin kunnallisessa päätöksen-

teossa. 

 

Oikeusministeriön sivuilla on mainittu seuraavat asiat korruption torjun-

taan: 

- Toimi avoimesti ja jaa tietoa. Se tukee demokratiaa ja vähentää 

korruption mahdollisuuksia. 

- Vältä eturistiriitoja ja kaksoisrooleja. Toimintasi pysyy helpommin 

puolueettomana. 

- Muista tasapuolinen kohtelu. Yhteistyökumppanit ovat samalla vii-

valla, myös tuttavat ja sukulaiset. 

 

Enontekiön kunnan luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita pyyde-

tään perehtymään kuntaliiton ja oikeusministeriön verkkosivuihin sekä 

tekemään seuraava testi: https://korruptiontorjunta.fi/testaa-tyopaikkasi 

https://korruptiontorjunta.fi/testaa-tyopaikkasi
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Lisätietoa aiheesta löytyy kuntaliiton sivulla: 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-toimielimet-

ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys 

Valmistelijat  

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arvio  

Vaikutukset merkittävät. 

 

 

  

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys
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Khall 112 § Kunniamerkkiesitykset vuonna 2019  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kunniamerkkiesityksistä kunnan luot-

tamushenkilöiden osalta alla olevien kriteereiden mukaisesti siten, että 

kunniamerkkejä haetaan seuraaville:  

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunniamerkkiesitykset henkilöstön osal-

ta.  

 

Kunnanhallitus päätti, että toimialat valmistelevat ja toimittavat mah-

dolliset toimialaansa koskevat kunniamerkkiesitykset Lapin aluehallinto-

virastolle.  

 

Käsittely 

Keskustelun käynnistyessä Seppo Alatörmänen, Juha-Pekka Mäntyvaara ja 

Unto Kultima ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta 

luottamushenkilöiden kunniamerkkejä käsiteltäessä.  

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen:  

Kunniamerkkejä haetaan seuraaville:  

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunniamerkkiesityksistä luottamushenkilöiden osal-

ta alla olevien kriteereiden mukaisesti. Esitys henkilöistä annetaan ko-

kouksessa. 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi mahdolliset kunniamerkkiesitykset hen-

kilöstön osalta.  

 

Kunnanhallitus päättää, että toimialat valmistelevat ja toimittavat mah-

dolliset toimialaansa koskevat kunniamerkkiesitykset Lapin aluehallinto-

virastolle.  

 

Selostus  

Toimialat eivät ole tehneet toistaiseksi esityksiä kunniamerkeistä 2019. 

Kunniamerkkien hakemista koordinoi henkilöstöjohtaja. 

 

Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kuntaan kunniamerkkiehdotuksista 

kirjeen. Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kunniamerkkikirjeen 

kunnanhallitukselle ja ao. lautakunnille.  

 

Lapin aluehallintovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaa-

li- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön pyyntöjen mukai-

sesti ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettäviksi kunniamer-

keiksi. Tätä tarkoitus varten Lapin aluehallintovirasto pyytää kunnia-

merkkiehdotukset aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä varten viimeis-

tään 30.4.2019.  

 

Valtiovarainministeriön osalta kunniamerkkiesitysten tekemiseen on saatu 

jatkoaikaa toukokuun loppuun.   

 

Kunniamerkin myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, että saajan hen-

kilökohtaiset ansiot perustellaan hyvin. Pelkästään virka- ja palveluvuo-
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det tai virka-asema eivät voi olla kunniamerkin myöntämisen perusteena, 

vaan perusteluissa lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella olevat ansi-

ot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomatta-

vissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäksi tulee varmistaa, että mah-

dollisen aiemman kunniamerkin saamisesta on kulunut vähintään seitsemän 

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

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

toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön 

erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä. 

 

Kriteerit 

 

-Ensisijaisena lähtökohtana kunniamerkin antamiselle ovat ne keskitason 

yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammat-

tialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. 

 

-Edellytyksenä on hyvämaineisuus. 

 

-Halu ottaa vastaan kunniamerkki. Ehdottajan tulee tuntea henkilö niin 

hyvin, että annetusta kunniamerkistä kieltäytymisen mahdollisuus 

voidaan sulkea pois. Kunniamerkkeihin suhtautumista ei tule tiedustella 

suoraan henkilöltä 

 

-Edellisen kunniamerkin tai arvonimen saamisesta on täytynyt kulua vähin-

tään seitsemän vuotta.  

 

-Toisen kunniamerkin saaminen karenssiajan kuluttua edellyttää usein saa-

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

vammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään.  

 

-Perusteluissa tulee siis korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jäl-

keen kertyneitä ansioita. 

 

Lapin aluehallintoviraston kirje, ehdotuslomake ja täyttöohje ovat nähtä-

villä kokouksessa.  

 

Enontekiön kunnan merkkipäiväohje 

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustellusta syystä 

hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai hopeista kun-

niamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enontekiön kunnan hyväksi 

toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön ansiot tulee olla huomattavat.  

Kunnallisten ansioiden lisäksi henkilöllä tulee olla huomattavia maakun-

nallisia, kansallisia tai kansainvälisiä ansioita.  

 

Kunnan merkkipäiväohjeen mukaan hallintokunnat valmistelevat oman alansa 

kunniamerkki- ja arvonimiesitykset ja esittävät ne kunnanhallitukselle. 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 
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Tiedoksi 
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Khall 113 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Hallintojohtaja toi kunnanhallitukselle tiedoksi, että kunnanhallituksen 

25.3.2019 hyväksymän puistomäentien osakkeiden oston osalta kunnanhalli-

tuksen liitteessä oleva ostaja vaihtuu ko. ostajan tyttäreksi, joka asuu 

ko. asunnossa tällä hetkellä.   

 

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 9.4.-

24.4.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

- 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

- 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
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Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

 

Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä 

myös kokouksessa) 

- 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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Khall 114 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen/haastattelu 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää haastatteluaikatauluksi 8.5.2019 klo 9 ja varapäi-

väksi 9.5.2019 klo 9 ja että haastatteluryhmänä toimii valtuuston puheen-

johtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, hallinto-

johtaja ja henkilöstöjohtaja. Valtuutetut voivat halutessaan osallistua 

haastatteluun. 

 

Selostus 

Hallinnollisen rehtorin virka on ollut haettavana 1.4.2019 lukien. Haku-

aika päättyy 26.4.2019 klo 12. 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

 

Tiedoksi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 25.4.2019  99-114  

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: 99,100,101,102,104,106,110,111,113,114.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 103,105,107,108,109,112. 

 

 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: 103,105,107,108,109,112. 

 

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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