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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Asialista 

 

35 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

36 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

37 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

38 § Sopimus henkilöstökoordinaattorin tehtävistä Muonion kunnan kanssa  

39 § Edustajan nimeäminen Lapin maakunnalliseen hyvinvoinnin seurantaryh-

mään 

40 § Valtuustoaloite/ Ilmoituspaikkojen poistaminen kyliltä 

41 § Valtuustoaloite/ Tiedotuksen tehostaminen  

42 § Valtuustoaloite/ Vaalitelineet 

43 § Valtuustoaloite/ Pankkipalvelujen ja automaatin säilyminen 

44 § Valtuustoaloite/ Yhteinen monikielinen kirjastotyöntekijä 

45 § Valtuustoaloite/ VT 21 jatkokorjaus 

46 § Valtuustoaloite/ Hetta-Peltovuoma-Nunnasen tien huonokuntoisuus 

47 § Valtuustoaloite/ Valtuustosalin ja kunnanhallituksen huoneen kalus-

tus 

48 § Valtuustoaloite/ Rajoitetut puheenvuorot 

49 § Valtuustoaloite/ Ympäristötyöt 

50 § Valtuustoaloite/ Kuntalaisten tiedonsaanti  

51 § Valtuustoaloite/ Matonpesupaikan toteuttaminen 

52 § Valtuustoaloite/ Toimistosihteerin tehtävät 

53 § Valtuustoaloite/ Kunnalle esitetyt kokous- ja tapahtumakutsut 

54 § Valtuustoaloite/ Talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen toimitta-

mistapa 

55 § Valtuustoaloite/ Kutsujen toimittaminen sähköpostiin 

56 § Autojen uusiminen 

57 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

58 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/Kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

59 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat  
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Khall 35 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Outi Kurkela ja Elina Rousu-

Karlsen Jaakko Alamattilan esityksestä.  

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, 

että siirrettiin lausunnon antaminen saamelaiskäräjälain muuttamisesta 

seuraavaan kokoukseen.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Outi Kurkelaa ja Elina 

Rousu-Karlsenia, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Pentti K. Keskitalo esitti, että lausunnon antaminen saamelaiskäräjälain 

muuttamisesta siirretään seuraavaan kokoukseen. Ulla Keinovaara kannatti 

esitystä. 

Janne Näkkäläjärvi ja Outi Kurkela kannattivat asian käsittelyä esitys-

listan mukaan.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys saamelais-

käräjälausunnon siirtämisestä seuraavaan kokoukseen, suoritetaan nimen-

huutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdo-

tusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Pentti K. Keskitalon esi-

tystä, jota Ulla Keinovaara on kannattanut, äänestävät ”ei”. Äänestysesi-

tys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 

”jaa” ääntä (Outi Kurkela, Janne Näkkäläjärvi) ja 5 ”ei” ääntä (Jaakko 

Alamattila, Ulla Keinovaara, Elli-Maria Kultima, Pentti K. Keskitalo, 

Elina Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväk-

synyt Pentti K. päätösehdotuksen.  

 

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 
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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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Khall 36 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

Kokoukset, foorumit ja seminaarit 

19.2. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Hetta 

20.2. Peltovuoman kylätilaisuus 

22.2. Vanhusneuvosto 

22.2. Hyvinvointilautakunta 

22.2. Kautokeinon kunnan johdon tapaaminen, Hetta 

22.2. Yhteistyösopimus Kautokeino-Enontekiö solmittu 

 

Tapaamiset 

21.2. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n tulevaisuuspalaveri, Muonio 

23.2. Elinkeinotoiminta, Peltovuoma 

 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

Kunnan tilinpäätös 2017 tilannekatsaus. Tavoite kunnan osalta saavutettu 

eli ylijäämä 800.843,42 euroa. Tilinpäätösanalyysi ja kuntakonsernin ti-

linpäätös valmistuu myöhemmin. 

 

28.2. Kuntaministeri Vehviläisen tapaaminen ja Valtiovarainministeriön 

edustajien tapaaminen, Helsinki, Birgitta Eira, Janne Näkkäläjärvi ja 

Jari Rantapelkonen 

SOSTE-tapahtuma, kj:n esitys, Helsinki 

 

28.2. SOSTE-tilaisuudessa kj:n esitys, Helsinki 

 

28.2 Turvallisuus, kj:n esitelmä, Kesko, Helsinki 

 

2.3. Harva-alueiden poliisi, SPEK, Helsinki 

 

Muut asiat 

- Kannustuslisästä henkilöstöohjeen mukainen kunnanjohtajan viranhal-

tijapäätös 

- Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanhalli-

tuksen päätöksestä 9.10.2017 § 298 tehdystä valituksesta. Valtuu-

tettiin viranhaltijat antamaan lausunto, joka tuodaan hallitukselle 

tiedoksi.  

- Enontekiön kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivite-

tään 

- Sopimus kuntatyönantajan työterveyshuollon palveluista. Asia val-

mistellaan kunnanhallitukselle.  

 

Janne Näkkäläjärvi totesi, että kunnanjohtajan kehityskeskustelu on käyty 

ja totesi johtamissopimuksessa olevan kohdan kannustamisesta. 

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 15.02-15.10, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.   
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Merkitään, että tauon jälkeen vapaa-aikasihteeri Inka Alapuranen ja hen-

kilöstökoordinaattori Matti Ikonen esittäytyivät kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanhallitus keskusteli puheenvuorojen pituudesta.   

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Kokoukset, foorumit ja seminaarit 

- 19.2. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Hetta 

- 20.2. Peltovuoman kylätilaisuus 

Tapaamiset 

- 21.2. Tunturi-lapin Kehitys ry:n tulevaisuuspalaveri, Muonio 

Luottamushenkilöiden koulutus 

Muut asiat 

- Kunnan tilinpäätös 2017 

Valmistelussa olevat ja tulevat tapahtumat 

- 21.2. Tunturi-Lapin Kehitys ry yhteistyötapaaminen Muonion kunnan 

kanssa, Muonio 

- 28.2. SOSTE-tapahtuma, kj:n esitys, Helsinki 

- Kannustuslisä (henkilöstöohje) 

- Tulospalkka/johtajasopimus 

- Enontekiön kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma  

- kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitaminen (tietosuojavas-

taavan tehtävät) 
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Khall 37 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Birgitta Eira: Lapeco, tilinpäätös 2017.  

 

 

Elli-Maria Kultima: ERVA-päivät Oulussa, sairaanhoitopiirien tulevaisuus 
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Khall 38 § Sopimus henkilöstökoordinaattorin tehtävistä Muonion kunnan 

kanssa  

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

Käsittely 

Jaettiin sopimusluonnos ja tutustuttiin siihen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen ja antaa viranhalti-

joille oikeuden täsmentää sopimusta tarvittaessa.  

 

Selostus  

 

Henkilöstökoordinaattorin tehtävästä on tarpeellista tehdä Enontekiön 

kunnan ja Muonion kunnan välillä sopimus. Toimen sijoituspaikka on Enon-

tekiön kunta.  

 

Liitteenä sopimusluonnos.  

 

Liite 

1 Sopimusluonnos 
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Khall 39 § Edustajan nimeäminen Lapin maakunnalliseen hyvinvoinnin seu-

rantaryhmään 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä varsinaiseksi jäseneksi vapaa-aikasihteerin 

ja varajäseneksi perusturvajohtajan Lapin maakunnalliseen hyvinvoinnin 

seurantaryhmään. 

 

Selostus  

 

Lapin liiton hallitus on kokouksessaan 11.12.2017 asettanut seuraavaksi 

valtuustokaudeksi maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryhmän. Ryhmän teh-

tävänä ovat: 

  maakunnallisen hyvinvointityön strateginen ohjaaminen tuomalla 
asiantuntemuksensa maakunnalliseen ohjelmatyöhön oman sektorinsa 

osalta 

  alueellista hyvinvointikertomustyön ohjaaminen 

  maakunnan hyvinvoinnin tilan ja kehittämistoimenpiteiden seuranta 
ja suunnittelu 

  maakuntatason hyvinvoinnin terveyden edistämisen laaja-alainen 
koordinaatio 

 

Lapin liiton hallituksen päätös (11.12.2017 § 115) asiasta on nähtävillä 

kokouksessa. 

 

 

Tiedoksi  

Lapin liitto/Ritva Kauhanen 
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Khall 40 § Valtuustoaloite/ Ilmoituspaikkojen poistaminen kyliltä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että kunta luopuu kylien ilmoituspaikoista 

ja antaa infrastruktuuri toimialan tehtäväksi poistaa kylien ilmoitustau-

lut toukokuun 2018 loppuun mennessä, mikäli ao. kyläyhdistys tai muu ky-

lällä toimiva yhdistys ei ota ilmoitustaulua omiin tarpeisiin.  

 

Kunta laittaa ilmoituksen Enontekiön sanomiin, että poistetaan jos ei 

kylät ilmoittaudu ottamaan taulua vastaan.  

 

Käsittely 

Ulla Keinovaara esitti lisäyksenä, että kunta laittaa ilmoituksen Enonte-

kiön sanomiin, että poistetaan jos ei kylät ilmoittaudu ottamaan taulua 

vastaan.  

Janne Näkkäläjärvi ja Pentti K. Keskitalo kannattivat esitystä. 

Puheenjohtaja kysyi voiko kunnanhallitus hyväksyä lisäyksen yksimielises-

ti, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta luopuu kylien ilmoituspaikoista 

ja antaa infrastruktuuri toimialan tehtäväksi poistaa kylien ilmoitustau-

lut toukokuun 2018 loppuun mennessä, mikäli ao. kyläyhdistys tai muu ky-

lällä toimiva yhdistys ei ota ilmoitustaulua omiin tarpeisiin.  

Selostus 

Ulla-Maija Syväjärvi on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen: 

-Ilmoituspaikka kyliltä pois. Hoitajia on vaikea saada ja työ on vapaaeh-

toistyötä (ei korvausta ole maksettu). 

 

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 12.6.2017 § 40, että kunnan ilmoitukset jul-

kaistaan kunnan verkkosivuilla ja tärkeimmät ilmoitukset mm. kaavakuulu-

tukset ja avustuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan lisäksi ao. viran-

omaisen harkinnan mukaan tarvittaessa Enontekiön Sanomissa tai muissa 

lehdissä. Kunnan työpaikkailmoitukset julkaistaan henkilöstöohjeen mukai-

sesti.  

 

Tiedoksi 

Ulla-Maija Syväjärvi 
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Khall 41 § Valtuustoaloite/ Tiedotuksen tehostaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että kunta on tiedottanut ja pitänyt voi-

makkaasti esillä kyseisiä asioita viime aikoina mm. sidosryhmätapaamisis-

sa, kirjelmissä, lehdistössä ja eri sähköisissä kanavissa. 

Erityisesti Enontekiön kunnan poliisiasiassa saatiin valtakunnan huomio 

ja kärkenä oli sheriffin rekrytointi. Poliisiasia sai paljon huomiota 

valtakunnallisesti ja kunnanvaltuusto käsitteli asiaa myös.  

Käsittely 

Janne Näkkäläjärvi esitti lisäyksenä: Erityisesti Enontekiön kunnan po-

liisiasiassa saatiin valtakunnan huomio ja kärkenä oli sheriffin rekry-

tointi. Poliisiasia sai paljon huomiota valtakunnallisesti ja kunnanval-

tuusto käsitteli asiaa myös.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta on tiedottanut ja pitänyt voi-

makkaasti esillä kyseisiä asioita viime aikoina mm. sidosryhmätapaamisis-

sa, kirjelmissä, lehdistössä ja eri sähköisissä kanavissa. 

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteet: 

- Tiedotuksen tehostaminen ja synnytetään mediamyrsky seuraavat asiat 

keihäänkärkinä: Enontekiön poliisien virat eivät saa vähentyä ja VT 21 

toistuvat ulosajot. Kunnan tulisi näitä tuoda esille jatkuvasti.  

  

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Khall 42 § Valtuustoaloite/ Vaalitelineet  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että kunta määrittää vaalimainospaikat ja antaa 

vaalitelineet puolueiden käyttöön. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Kunnanhallitus päättää, että kunta määrittää vaalimainospaikat ja antaa 

vaalitelineet puolueiden käyttöön. 

 

Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 

16.30-16.40, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan samal-

la kokoonpanolla lukuun ottamatta Seppo Alatörmästä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että vaalitelineet on luovutettu kyläyh-

distyksille, joten on kyläyhdistysten tehtävänä pitää ne kunnossa.  

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteet: 

- Enontekiön kunta on luovuttanut vaalitelineet kyläyhdistyksille, mutta 

yhdistykset eivät ole ottaneet niitä vastaan. Vaalitelineillä on vai-

kutusta mm. äänestysaktiivisuuteen, joten ne tulisi saada kuntoon tu-

levia vaaleja varten. 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Khall 43 § Valtuustoaloite/ Pankkipalvelujen ja automaatin säilyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen tämän pykälän alussa.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että pankkipalveluista ja automaatin säi-

lymisestä on oltu yhteydessä ao. tahoihin.  

Selostus 

Ulla Keinovaara on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen: 

-Pankkipalvelujen ja automaatin säilyminen. Helinä Hautamäki yhtyi aloit-

teeseen ja tiedusteli olisiko kunnalla vaikutusmahdollisuuksia siihen, 

että saataisiin automaattiin talletusmahdollisuus mm. pienet yrittäjät 

huomioiden. Birgitta Eira yhtyi aloitteeseen.  

 

Tiedoksi 

Ulla Keinovaara 
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Khall 44 § Valtuustoaloite/ Yhteinen monikielinen kirjastotyöntekijä 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että asia on käsitelty sivistyslautakunnas-

sa ja viedään kirjastoauton johtokunnalle tietoon.  

Käsittely 

Keskustelun aluksi luettiin sivistyslautakunnan päätös 7.9.2016 § 87: 

”Enontekiön sivistyslautakunta kannattaa aloitetta ja esittää asiaa 

kirjastoautotoimikunnalle.” 

Kunnanjohtajan muutti esitystä seuraavasti: Kunnanhallitus päätti todeta, 

että asia on käsitelty sivistyslautakunnassa ja viedään kirjastoauton 

johtokunnalle tietoon.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että asia on käsitelty sivistyslautakun-

nassa ja kunnan kanta viety kirjastoauton johtokunnalle tietoon.  

Selostus 

Outi Kurkela on tehnyt 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

- Aloite koskee aikaisempaa Kurkelan aloitetta kirjastoauton työntekijän 

virasta siten, että perustettaisiin yhteinen monikielinen kirjastotyönte-

kijän virka, johon haettaisiin suomen, saamen, norjan tai ruotsin kielen 

taitoista osaajaa. Virka perustettaisiin Enontekiön kunnan kirjastolle ja 

kirjastoautolle mm. eläköityminen kirjastoautossa. Ulla-Maija Syväjärvi 

piti asiaa tärkeänä. 

 

Sivistyslautakunnan päätös on nähtävillä kokouksessa.  

 

Kirjastovirka on perustettu ja täytetty Muonion kunnan toimesta, koska 

Muonion kunta isännöi kirjastoautoa.  

 

Tiedoksi 

Outi Kurkela 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 45 § Valtuustoaloite/ VT 21 jatkokorjaus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että kunta on tehnyt edunvalvontatyötä asi-

assa eri tahoihin mm. ao. ministeriin, Liikennevirastoon, ELY:yyn ja La-

pin kansanedustajiin ja kunta aikoo jatkaa aktiivista edunvalvontatyötä 

em. toimijoiden kautta ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n ja Tornionlaakson 

neuvoston kautta.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä seuraavan lisäyksen:  

ja kunta aikoo jatkaa aktiivista edunvalvontatyötä em. toimijoiden kautta 

ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n ja Tornionlaakson neuvoston kautta. 

Kunnanhallitus hyväksyi em. lisäyksen yksimielisesti. 

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta on tehnyt edunvalvontatyötä 

asiassa eri tahoihin mm. ao. ministeriin, Liikennevirastoon, ELY:yyn ja 

Lapin kansanedustajiin.  

Selostus 

Elli-Maria Kultima on tehnyt 26.4.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Esitän että Enontekiön kunta ryhtyy viipymättä vaadittaviin toimenpitei-

siin VT 21 jatkokorjauksesta. Nykyiset korjauskohteet kohdistuvat muuta-

miin tien heikkoihin kohtiin. Palojoensuu- Kilpisjärvi välinen tieosuus 

vaatii pikaista korjausta. Kyseessä on Käsivarren ja muiden VT 21 liikku-

vien turvallisuus, jatkuvasti kasvavan rekkaliikenteen johdosta. 

 

Tiedoksi 

Elli-Maria Kultima 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 46 § Valtuustoaloite/ Hetta-Peltovuoma-Nunnasen tien huonokuntoi-

suus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että asia on otettu esille Lapin ELY-

keskuksen kanssa useaan otteeseen ja aikoo jatkaa aktiivista edunvalvon-

tatyötä.  

Käsittely 

Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä seuraavan lisäyksen: 

ja aikoo jatkaa aktiivista edunvalvontatyötä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että asia on otettu esille Lapin ELY-

keskuksen kanssa useaan otteeseen.  

Selostus 

Ulla Keinovaara on tehnyt 26.4.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Hetta-Peltovuoma-Nunnasen tien huonokuntoisuus (kuopat) ja tien korjaa-

misen tärkeys. Kunnan tulisi viedä korjausasiaa eteenpäin.  

Outi Kurkela yhtyi Ulla Keinovaaran ja Elli-Maria Kultiman aloitteeseen. 

 

Tiedoksi 

Ulla Keinovaara 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 47 § Valtuustoaloite/ Valtuustosalin ja kunnanhallituksen huoneen 

kalustus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston seminaarissa 

24.1.2018 kalustusasiasta on keskusteltu ja puheenjohtajisto valmistelee 

asiaa.  

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 31.5.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Birgitta Eira: Hankitaan valtuustosaliin ja kunnanhallituksen huoneeseen 

ergonomiset työpöydät ja tuolit.  

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 48 § Valtuustoaloite/ Rajoitetut puheenvuorot 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston osalta asia on jo hallin-

tosäännössä huomioitu. Kunnanhallitus päättää, että myös kunnanhallituk-

sessa voidaan noudattaa puheenjohtajan näin päättäessä samaa menettelyä. 

Kunnanhallitus suosittelee muille toimielimille samaa menettelyä.   

Selostus 

Santeri Kirkkala on tehnyt 23.8.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Kaikissa kunnan toimielimissä aletaan käyttämään aikarajoitettuja 3 mi-

nuutin puheenvuoroja toiminnan tehostamiseksi. 

 

 

Hallintosäännön 101 §:n mukaan valtuuston osalta kokouksen kulun turvaa-

miseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa val-

tuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kes-

tää 5 minuuttia ja muu puheenvuoro 3 minuuttia. 

 

Tiedoksi 

Santeri Kirkkala  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 49 § Valtuustoaloite/ Ympäristötyöt 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti todeta, että rahoitusta ympäristötöihin ei ole täl-

lä hetkellä saatavilla. Asia otetaan esille neuvotteluissa mm. Lapin ELY-

keskuksen kanssa. Kunnanhallitus suosittelee, että asiasta keskustellaan 

hyvinvointilautakunnassa.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys:  

Kunnanhallitus päättää todeta, että rahoitusta ympäristötöihin ei ole 

tällä hetkellä saatavilla. Asia otetaan esille neuvotteluissa mm. Lapin 

ELY-keskuksen kanssa. Kunnanhallitus suosittelee, että asiasta keskustel-

laan hyvinvointilautakunnassa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että rahoitusta ympäristötöihin ei ole 

tällä hetkellä saatavilla. Asia otetaan esille neuvotteluissa Lapin ELY-

keskuksen kanssa.  

Selostus 

Ulla Keinovaara on on tehnyt 23.8.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Haettaisiin ympäristökeskukselta rahoitusta ympäristötöihin, koska töitä 

halutaan ja ne kiinnostavat.  

 

Tiedoksi 

Ulla Keinovaara 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 26.2.2018 20 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 50 § Valtuustoaloite/ Kuntalaisten tiedonsaanti  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kuntalaisille tärkeitä asioita on 

tuotu ja tuodaan esille valtuuston kokouksessa ja valtuustoseminaareissa, 

kuntalaisfoorumissa sekä mediassa.  

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 23.8.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Kunnan tärkeitä asioita tuotaisiin seminaarin lisäksi valtuuston kokouk-

seen tietoon valtuutetuille ja silloin myös kuntalaiset saisivat tiedon. 

Edelleen hän painotti sitä, että kaikki ihmiset eivät ole somessa, joten 

Enontekiön Sanomiin laitettaisiin myös tietoa.  

 

 

Kuntalaisfoorumi on perustettu ja toiminnassa. Kuntalaisfoorumiin voi 

osallistua paikanpäällä ja se striimataan nettiin. Kuntalaisfoorumissa 

nostetaan esille ajankohtaisia, kuntalaisille tärkeitä asioita.  

 

Lisäksi kunnanvaltuuston seminaareja voidaan valtuuston puheenjohtajan 

päätöksellä pitää julkisena ja striimata nettiin. Näin toimittiin 

24.1.2018 seminaarissa.  

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 51 § Valtuustoaloite/ Matonpesupaikan toteuttaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että matonpesupaikkaa ei toteuteta 2018. 

Kunnanhallitus antaa infrastruktuuritoimialalle tehtäväksi selvittää ma-

tonpesupaikan toteuttamisen mahdollisuudet talousarvion 2019 yhteydessä. 

Selostus 

Seppo Alatörmänen on tehnyt 23.8.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Matonpesupaikka toteutettaisiin ja esitti toivomuksen sen ottamisesta 

talousarvioon. 

 

Tiedoksi 

Seppo Alatörmänen  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 52 § Valtuustoaloite/ Toimistosihteerin tehtävät 

Päätös 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että ao. toimistosihteerin tehtävät säily-

vät Enontekiön kunnassa.  

Selostus 

Outi Kurkela on tehnyt 27.9.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

Kunnan tulisi ennakoida ja kysyi, että onko kunnalla vara ulkoistaa Han-

nele Kumpulaisen työtä Lapin sairaanhoitopiirille.  

 

Tiedoksi 

Outi Kurkela 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 53 § Valtuustoaloite/ Kunnalle esitetyt kokous- ja tapahtumakutsut 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että luottamushenkilöt raportoivat edus-

tuksistaan hallituksen pykälässä ”Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- 

ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista.” ja kunnanjohtajan 

ajankohtaisiin asioihin on pyritty keräämään merkittävimmät tapahtumat ja 

tilaisuudet. Kunnanhallitus ei näe tarkoituksenmukaiseksi listata kaikkia 

kuntaan tulleita kutsuja. 

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 27.9.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Listataan tapahtumia ja kokouksia joihin kunta on kutsuttu sekä lista-

taan onko Enontekiön edustus ollut paikalla.  

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 54 § Valtuustoaloite/ Talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen toi-

mittamistapa 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat toimi-

tetaan valtuutetuille ja varavaltuutetuille halutessaan myös paperisena.  

Käsittely 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat 

toimitetaan valtuutetuille ja varavaltuutetuille halutessaan myös paperi-

sena. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava Elina Rousu-Karlsenin kanna-

tettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannat-

tavat kunnanjohtajan tekemää ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kan-

nattavat Elina Rousu-Karlsenin esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 ”jaa” 

ääntä (Jaakko Alamattila, Janne Näkkäläjärvi) ja 5 ”ei” ääntä (Ulla Kei-

novaara, Elli-Maria Kultima, Pentti K. Keskitalo, Outi Kurkela, Elina 

Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt 

Elina Rousu-Karlsenin ehdotuksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta on siirtynyt sähköiseen kokous-

materiaalin toimittamiseen ja hankkinut halukkaille kannettavat tietoko-

neet kokousmateriaalien käsittelyä varten.  

Selostus 

Birgitta Eira on tehnyt 29.11.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

-Jatkossa talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat toimitetaan valtuutetuil-

le ja varavaltuutetuille myös paperisena. 

 

Talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat toimitetaan niille valtuutetuille 

dropboxiin, jotka ovat ottaneet kunnan tietokoneen käyttöönsä. Muille 

valtuutetuille ja varavaltuutetuille asiakirjat toimitetaan joko sähkö-

postilla tai paperisena.  

 

Tiedoksi 

Birgitta Eira 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 55 § Valtuustoaloite/ Kutsujen toimittaminen sähköpostiin 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että silloin kun dropboxiin tulee kokousmateriaali 

on hyvä että sähköpostiin tulee ilmoitus.  

 

Käsittely 

Elli-Maria Kultima esitti seuraavaa: Silloin kun dropboxiin tulee kokous-

materiaali on hyvä että sähköpostiin tulee ilmoitus. Elina Rousu-Karlsen 

kannatti esitystä.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava Elli-Maria Kultiman  

kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka 

kannattavat kunnanjohtajan tekemää ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka 

kannattavat Elli-Maria Kultiman esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” 

ääntä (Jaakko Alamattila, Ulla Keinovaara, Janne Näkkäläjärvi) ja 4 ”ei” 

ääntä (Elli-Maria Kultima, Pentti K. Keskitalo, Outi Kurkela, Elina Rou-

su-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt El-

li-Maria Kultima ehdotuksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että dropboxiin lisätyistä vuosikellon 

mukaisista kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousaineiston lisäyksistä  

tulee ilmoitus kunnan käyttöön antamien kannettavien tietokoneiden näy-

tölle, joten erillistä sähköpostikutsua ei perusteltua lähettää. Ylimää-

räisistä kokouksista lähetetään lähtökohtaisesti tieto sähköpostilla.   

Selostus 

Taru Mäkitalo on tehnyt 29.11.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:  

Kutsut tulisi toimittaa myös sähköpostiin.  

 

Tiedoksi 

Taru Mäkitalo 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 56 § Autojen uusiminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle tehdä päätöksen kahden 

auton uusimisesta rakennustarkastajan esityksestä. Asian valmistelee se-

lostusosassa mainittu valmisteluryhmä.  

 

Selostus:  

Suunnitelmissa on ollut vaihtaa vuosittain kaksi autoa kunnes kaikki on 

vaihdettu.  

 

Kunnanhallitus on päättänyt 15.11.2017 § 325, että kaikkien autojen osal-

ta leasing-vaihtoehto tarkastellaan 2-3 auton vaihdon kanssa rinnan, mah-

dollisen hankintainvestoinnin määräraha on 30 000€. Kunnanhallitus antoi 

valtuudet kunnanjohtajalle tehdä päätöksen kahden auton uusimisesta vas-

tuuviranhaltijan esityksestä. 

 

Autojen hankinnan valmistelee valmisteluryhmä, jonka kokoonpano on elin-

voimalautakunnan puheenjohtaja, rakennustarkastaja ja kunnanjohtaja.  

 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Mauri Kivelä, joka vastaa tarjous-

pyynnöistä ja esityksen tekemisestä valmisteluryhmälle. Asia keskustel-

laan valmisteluryhmässä ja kunnanjohtaja tekee päätöksen hankinnasta tar-

jousten ja esityksen perusteella. 

 

Autojen valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella. Valinnassa 

tulee huomioida seuraavat asiat: kuntastrategia, hiilineutraalin kunnan 

tavoitteet, autot ”liisataan”, vähintään yhden auton tulee olla hybridi 

sähköauto-ominaisuuksilla. 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja 

Rakennustarkastaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 57 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 12.2.-

25.2.2018 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 58 § Kiinteistönluovutusilmoitukset / Kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan elinvoimalautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

 

Elinv.ltk 23.1.2018 120 §  

 

Päätös: 

Taru Mäkitalo poistui kokouksesta esteellisenä. 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Yhteenveto liitteenä (liite 1/120§).  

 

Liite  

3 Luettelo kiinteistönluovutusilmoituksista  

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 
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Khall 59 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat  

 

Janne Näkkäläjärvi toi esille kunnanjohtajan johtajasopimuksessa olevan 

kohdan palkitsemisesta. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 

kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.  

 

Päätös 

Kunnanhallitus totesi, että se tukee yksimielisesti kunnanjohtajan muu-

tosjohtajuutta ja kunnanjohtaja on onnistunut työssään. Johtajasopimuksen 

mukainen palkitsemisasia käsitellään tilinpäätöksen 2017 valmistumisen 

jälkeen.  

 

Pentti K. Keskitalo: Teurastamo + leikkaamo, lihan, marjojen, kalojen 

käsittelyä varten, luontaistuotteiden jalostamista varten.  

 

Elli-Maria Kultima: Sosiaalityöntekijä/koulukuraattorin yhdistelmäviran 

perustaminen 

-Kuka hoitaa tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten erityis-

tarpeet sivukylissä nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle ja perus-

tettaessa tilalle sosiaalityöntekijä/koulukuraattorin yhdistelmäviran.  

 

Elina Rousu-Karlsen: Asuntopula Kilpisjärvellä: 

-Onko kunta myymässä asuntoja mm. koetalo ja kunnan rivitalon pääty 

-Kunnan pitäisi kaavoittaa rivitalotontteja, jotta yrittäjät voisivat 

rakentaa henkilökunnalle asuntoja 

  

 

Birgitta Eira: Virtupiste, Kilpisjärven virtupisteen saavutettavuus il-

taisin ja tiedotus aikioloajoista 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 26.2.2018  35-59 

  

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen pe-

rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 35,36,37,57,58,59. 

  

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin 

ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56.  

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 

55,56. 

 

   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

