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Kokousaika Maanantai 27.1.2020 klo 14.00 -17.20 

 
 

Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
  Santeri Kirkkala  vj 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj (saapui klo 15.50) 
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
Hannu Autto kehitysjohtaja §:t 19, 20 
Kimmo Lämsä tekninen johtaja § 21 
Sarita Helttunen varhaiskasvatuksen päällikkö § 28 

 
 
Asiat  16 § - 32 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Unto Kultima   Taru Mäkitalo 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   29.1.2019 klo 15.00 
 
 



  Pöytäkirja   Sivu  2. 
  KUNNANHALLITUS  27.1.2020     2
  

 

 
 
 
   
 
 

Asialista 
 
16 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
 
17 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
 
18 § Kustannuspaikan siirto / Lasten kotihoidon tuki 

 
19 § Enontekiön matkailun toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittämishankkeen hakemi-
nen 

 
20 § Enontekiön markkinoinnin kehittämishankkeen hakeminen 

 
21 § Kauppakirjan hyväksyminen On-Kiinteistöt Oy:n ja Enontekiön kunnan välillä  
 
22 § Lausunto Lapin aluehallintovirastolle sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien tehtävien 
hoidosta kunnassa 
 
23 § Henkilöstötoimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020  
 
24 § Viestinnän toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020  
 
25 § Kehittäminen ja elinvoima -toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020 
 
26 § Valtuustoaloite / Ilmaiset liput ensi kaudeksi Hetta Hiihtomaahan  
 
27 § Valtuustoaloite / Ilmainen käyttövuoro koululaisille uudelle kuntosalille 
 
28 § Valtuustoaloite / Resurssihenkilön palkkaaminen päiväkodille 

 
29 § Valtuustoaloite / Neuvostojen terveiset omaksi pykäläksi 

 
30 § Valtuustoaloite / Työyhteisön hyvinvointia kartoittavan kyselyn tekeminen 
 
31 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
 
32 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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16 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Unto Kultima ja Taru Mäkitalo.   
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Unto Kultimaa ja Taru Mäkitaloa.   
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus 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 kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää 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, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen 
alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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17 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 

Päätös 
Merkitään tiedoksi. 
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.10-15.20, minkä jälkeen pu-
heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tulossa 
-Rahoitusfoorumi 5.-7.2. 

 
Valmistelussa  
-Hallituksen koekokous/asianhallintajärjestelmä 
-Hallinnollisen rehtorin palkka 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   

 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtai-
sia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 

 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtai-
sista asioista kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 
15.1 Arctic Race palaveri, Norja 
16.1 Metsähallituksen pääjohtaja, Tikkurila (edunvalvonta) 
16.-19.1 Matkamessut, Helsinki 
17.1 Finavia, Helsinki-Vantaa (edunvalvonta) 
17.1 Kirkkohallitus, Helsinki (edunvalvonta) 
17.1 Työ- ja elinkeinoministeriö (edunvalvonta) 
20.1 Kuntosalin avajaiset, Hetta 
 
Tulossa 
23.-24.1 Skabmagovat, Inari 
27.1 Kunnanhalliltus 
28.1 Pienten kuntien verkoston suunnittelupalaveri 
28.1 Matkailun palvelurakenteet-neuvottelu Metsähallituksen kanssa  
29.1 Valtuusto ja valtuustoseminaari 
2.-4.2 EU, Bryssel (edunvalvonta) 
6.-7.2 Duodji-akatemia Enontekiölle ohjausryhmän kokous, Jokkmok, Ruotsi 
11.-13.2 Rajakuntien neuvoston kokous ja Kirkenäs konferenssi, Kirkkoniemi, Norja 
 
Päätökset 
- 
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Valmistelussa 
- Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto 
- ICT:n mahdollinen ulkoistaminen 
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18 § Kustannuspaikan siirto / Lasten kotihoidon tuki 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Lasten kotihoidon tuen kustannuspaikka, 
031021, siirretään määrärahoineen ja tavoitteineen sosiaalitoimen toimialalta varhaiskasva-
tuksen toimialalle. 
 
Selostus 
Voimassa olevan Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen sekä uuden palveluluokituksen mu-
kaan lasten kotihoidon tuki kuuluu varhaiskasvatuksen toimialaan. 
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja, vastaava toimistosihteeri  

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei vaikutusta.  
 
Tiedoksi  
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19 § Enontekiön matkailun toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittämishankkeen hakeminen 
  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Kehitysjohtaja Hannu Autto selvitti asiaa kokouksessa.  
 
Päätösehdotus(kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee Enontekiön matkailun toimintaympäristön kehittä-
miseen hankerahoitusta selostusosassa mainituilla kuntarahoitusosuuksilla vuosille 2020-
2023. 
  
Selostus 
TosiLapin markkinointiyhteistyön uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi pitkäaikaisen työn-
tekijän eläköitymisen ja matkailun toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten takia. 
Useilla Lapin alueilla markkinointiyhteistyötä on viime vuosina kehitetty tai matkailun alueor-
ganisaatioita on perustettu, esim. Muonio, Sompio, Pello ja Pohjois-Norja. Myös Jyppyrä-Pal-
jasselkä Master Plan -hankkeen yksi päätulos oli se, että Enontekiön matkailun toimintaym-
päristön kilpailukykyä tulee kehittää kokonaisvaltaisesti, jotta alueelle voidaan saada investo-
reita ja parantaa matkailutulovaikutusta. 
 
Tosi-Lapin markkinointiryhmän yleiskokouksessa 28.10.2019 päätettiinkin perustaa valmiste-
leva työryhmä hankkeiden valmisteluun. Valmistelevaan työryhmään valittiin: Laura Hoka-
järvi / Enontekiön kunta / TosiLappi, Veli-Matti Hettula / Tunturi-Lapin Kehitys Oy, Jari Virta-
nen / Santa’s Hotel Chalet Rakka, Sinikka Niskanen / The Lapland Connection ja Heli Nurmi / 
Enontekiön kunta. Lisäksi hanketta valmistelemaan valittiin konsultti 13.11.2019 (Kiila Con-
sulting / Hanne Junnilainen). 
 
Kokous hanketta valmistelevan työryhmän ja konsultin kanssa pidettiin 13.11.2019 Hetassa 
kunnantalolla. Kokouksessa päätettiin hankevalmistelun päälinjauksista sekä pidettävistä 
työpajoista. Avoimet työpajat yrittäjille pidettiin 21.11.2019 Hetassa (10 osallistujaa) sekä 
22.11. Kilpisjärvellä (11 osallistujaa). Tämän lisäksi internetkysely lähetettiin kaikille Enonte-
kiön yrittäjille. 
 
Enontekiön matkailun toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittämishanketta haetaan ELY-
keskukselta (EAKR, toimintaympäristöhanke). 2,5 vuotisen hankkeen alustava kustannusarvio 
on noin 710 000 €. Hankkeen omarahoitusosuudeksi on laskettu kunnalta 40 000 € vuodessa 
sekä yrittäjiltä 20 000 € vuodessa. Kunnan omarahoitusosuus vuosilta 2020-2023 on yh-
teensä 94 583 € (2020: 8 750 €, 2021: 40 000 €, 2022: 40 000 € ja 2023: 5833 €). Hankkeen 
palkkakustannuksiin sisältyy projektipäällikkö 100 % ja hankekehittäjä 20 %. Hankkeen kus-
tannuksiin voi tulla vähäisiä muutoksia ennen hankehakemuksen jättämistä. 
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja 

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset. 
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Tiedoksi  

 Kehitysjohtaja 
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20 § Enontekiön markkinoinnin kehittämishankkeen hakeminen 
  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Kehitysjohtaja Hannu Autto selvitti asiaa kokouksessa.  
 
Päätösehdotus(kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee Enontekiön markkinoinnin kehittämiseen hankera-
hoitusta selostusosassa mainituilla kuntarahoitusosuuksilla vuosille 2020-2023. 
  
Selostus 
TosiLapin markkinointiyhteistyön uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi mm. matkailun toi-
mintaympäristössä tapahtuvien muutosten takia. Useilla Lapin alueilla markkinointiyhteis-
työtä on viime vuosina kehitetty tai matkailun alueorganisaatioita on perustettu, esim. Muo-
nio, Sompio, Pello ja Pohjois-Norja. Myös Jyppyrä-Paljasselkä Master Plan -hankkeen yksi 
päätulos oli se, että Enontekiön matkailun toimintaympäristön kilpailukykyä tulee kehittää 
kokonaisvaltaisesti, jotta alueelle voidaan saada investoreita ja parantaa matkailutulovaiku-
tusta. Yrittäjiltä ja investoreilta tullut palaute oli seuraava: TosiLappi-brändi on toiminut hy-
vin, mutta sitä tulisi uudistaa ja markkinointiin pitäisi satsata uudella tavalla. 
 
Tosi-Lapin markkinointiryhmän yleiskokouksessa 28.10.2019 päätettiinkin perustaa valmiste-
leva työryhmä hankkeiden valmisteluun. Valmistelevaan työryhmään valittiin: Laura Hoka-
järvi / Enontekiön kunta / TosiLappi, Veli-Matti Hettula / Tunturi-Lapin Kehitys Oy, Jari Virta-
nen / Santa’s Hotel Chalet Rakka, Sinikka Niskanen / The Lapland Connection ja Heli Nurmi / 
Enontekiön kunta. Lisäksi hanketta valmistelemaan valittiin konsultti 13.11.2019 (Kiila Con-
sulting / Hanne Junnilainen). 
 
Kokous hanketta valmistelevan työryhmän ja konsultin kanssa pidettiin 13.11.2019 Hetassa 
kunnantalolla. Kokouksessa päätettiin hankevalmistelun päälinjauksista sekä pidettävistä 
työpajoista. Avoimet työpajat yrittäjille pidettiin 21.11.2019 Hetassa (10 osallistujaa) sekä 
22.11. Kilpisjärvellä (11 osallistujaa). Tämän lisäksi internetkysely lähetettiin kaikille Enonte-
kiön yrittäjille. 
 
Enontekiön markkinointihanketta haetaan Lapin liitolta (EAKR). 2,5 vuotisen hankkeen alus-
tava kustannusarvio on noin 181 000 €. Hankkeen omarahoitusosuudeksi on laskettu kun-
nalta 10 000 € vuodessa sekä yrittäjiltä 5 000 € vuodessa. Kunnan omarahoitusosuus vuosilta 
2020-2023 on yhteensä 24 167 € (2020: 2500 €, 2021: 10 000€, 2022: 10 000 € ja 2023: 1667 
€). Hankkeen kustannuksiin voi tulla vähäisiä muutoksia ennen hankehakemuksen jättämistä. 
Hankkeen palkkakustannuksiin sisältyy hanketyöntekijä/markkinoinnin kehittäjä 40-50 % ja 
hankekehittäjä 10-20 %. 

 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja 

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset. 
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Tiedoksi  

 Kehitysjohtaja 
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21 § Kauppakirjan hyväksyminen On-Kiinteistöt Oy:n ja Enontekiön kunnan välillä  
 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja jatkaa neuvotteluja. 
 
Käsittely 

 Merkitään, että Seppo Alatörmänen saapui kokoukseen tämän pykälän alussa klo 15.50. 
 Tekninen johtaja Kimmo Lämsä selvitti asiaa kokouksessa.  

 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja jatkaa neuvotteluja. Taru Mäkitalo ja Ulla Kei-
novaara kannattivat esitystä. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää hyväksyä On-Kiinteistöt Oy:n ja Enontekiön kunnan välillä kiinteistön 
määräalaa koskevan kauppakirjan.  

 
Selostus 
Kauppakirja käsittää 3 kiinteistöä, jotka sijaitsevat Kilpisjärven kyläalueella asemakaava-alu-
eella TY korttelissa nro 9 kaksi kiinteistöä sekä AR II korttelissa nro 23 yksi kiinteistö. 
 
Liitteenä on kauppakirja ja karttaliitteet 1-2. 
 
Hallintosäännön 19 § 2. kohdan mukaan kunnanhallitus vastaa kiinteän omaisuuden 
ostamisesta. 
  
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset. 

 
Liite  
1 kauppakirja 
2 karttaliite 1 
3 karttaliite 2  

 
Tiedoksi  
Tekninen johtaja 
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22 § Lausunto Lapin aluehallintovirastolle sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien tehtävien hoidosta 
Enontekiön kunnassa 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
  

 Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
 Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon ko. asiasta. 
 
 Selostus 

Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt kirjeellään 27.12.2019 (Laavi/1334/2019) Enontekiön 
kunnanhallitukselta, laillisuusvalvonnasta vastaavana toimielimenä, selvitystä sosiaalihuollon 
ammattihenkilöstön määrästä, koulutuksesta ja sosiaalihuollon tehtävien jaosta, sekä syistä 
nykyiseen henkilöstövajeeseen, ja suunnitelmista sen korjaamiseen. 
 
Lausuntopyyntö on nähtävillä kokouksessa. 
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, henkilöstöjohtaja, vastaava toimistosihteeri,  
hallintojohtaja  

 
Yritysvaikutusten arviointi  

 Ei vaikutuksia.  
 

Liite  
4 Lausunto 

 
Tiedoksi  
Lapin aluehallintovirasto 
Hyvinvointilautakunta 
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23 § Henkilöstötoimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020  
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan henkilöstötoimialan vuoden 2020 talousar-
vion käyttösuunnitelmaksi sekä merkitsee tiedoksi kunnan rahoitussuunnitelman ja inves-
tointisuunnitelman.  
 
Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 
 

KÄYTTÖTALOUS   

Henkilöstö   

Kustannuspaikat Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

Henkilöstöhallinto Henkilöstöjohtaja Hallintojohtaja 

Työsuojelu Henkilöstöjohtaja Hallintojohtaja 

 
Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus tar-
vittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja koskevia laskuja vastuuhenkilöiden ol-
lessa esteellisiä tai estyneitä. 

Selostus 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa 
säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa kohta 17. vahvistaa tehtäväalueil-
leen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen 
osoitettujen määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimi-
alaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille varahenkilöt. Kun-
nanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä 
tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä. 
 
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon pe-
rustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään mennessä. Vastuuviranhaltijat teke-
vät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien 
tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikko-
jen avaamisesta. 
 
Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat, jolla on koko organi-
saatiota koskeva hyväksymisoikeus. 
 
Henkilöstötoimialaan kuuluvat taulukossa olevat kustannuspaikat.  
 
Liite   
5 Henkilöstötoimialan kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 2020  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, pääkirjanpitäjä- controller, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
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Tiedoksi 
Kirjanpito 
Henkilöstöjohtaja  
Palkkasihteeri 
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24 § Viestinnän toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020  
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)    
Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan viestinnän toimialan vuoden 2020 talousar-
vion käyttösuunnitelmaksi. 
 
Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 

 

KÄYTTÖTALOUS   

VIESTINTÄ   

 Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

 Kunnanjohtaja  Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori 

TOSI LAPPI  
-markkinointityöryhmä 

Kunnanjohtaja Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori 

 
Selostus   
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa 
säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa 
15. kunnanhallitus vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet tu-
losyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja 
nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhalti-
jat sekä heille varahenkilöt. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet talous-
arvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä. 

 
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon pe-
rustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään mennessä. Toimielin voi siirtää käyt-
tösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
Vastuuviranhaltijat tekevät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarvittaessa 
vastuullaan olevien tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uu-
sien kustannuspaikkojen avaamisesta. 
 
Viestinnän toimialan tilikohtainen talousarvio 2020 on liitteenä.  

 
Liite  
6 Viestinnän tilikohtainen talousarvio 2020. 

 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, hallintojohtaja  

 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 

 
Tiedoksi  
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25 § Kehittäminen ja elinvoima -toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan kehittäminen ja elinvoima -toimialan vuo-
den 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaksi. Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhal-
tijat seuraavasti: 
 

KÄYTTÖTALOUS   

Kehittäminen ja elinvoima   

Kustannuspaikat Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

Työllistäminen kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Kehittäminen ja tutkimus kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Elinkeinotoimi kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Lentoliikenne kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Maaseututoimi kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Järämä kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Sidosryhmähankkeet kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Tapahtumat kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Joukkoliikenne kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

Sidosryhmät kehitysjohtaja kunnanjohtaja 

 
Selostus: 
Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon pe-
rustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään mennessä. Vastuuviranhaltijat teke-
vät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien 
tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikko-
jen avaamisesta. 
 
Kehittäminen- ja elinvoimatoimialaan kuuluvat yllä olevassa taulukossa mainitut kustannus-
paikat. Vuoteen 2019 verrattuna kustannuspaikoissa ei enää ole TosiLapin yhteismarkkinoin-
tia (siirretty viestinnän alle) tai Jyppyrä-Paljasselkä -kehittämishanketta (hanke loppunut vuo-
den 2019 aikana). 
 
Kehittäminen ja elinvoima -toimialan kustannuspaikka-ja tilikohtainen talousarvio 2020 on 
liitteenä. 
 
Liite  
7 Viestinnän tilikohtainen talousarvio 2020. 

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi: 
Ei vaikutuksia. 
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Tiedoksi 
kirjanpito 
kunnanjohtaja 
kehitysjohtaja 
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26 § Valtuustoaloite / Ilmaiset liput ensi kaudeksi Hetta Hiihtomaahan  

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja totesi, että ilmaiset laskettelupäivät koululaisille sisältävät myös varusteet. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että kaikille kunnan koululaisille tarjotaan 6 ilmaista laskettelupäivää 
kevään aikana, ensimmäiset ilmaiset laskettelupäivät ovat 24.-25.1.2020. Ilmaisilla laskette-
lupäivillä halutaan antaa koululaisille mahdollisuus harrastaa laskettelua. 
 
Selostus 
Taru Mäkitalo on tehnyt 7.10.2019 seuraavat valtuustoaloitteet: 
”Esitän että Enontekiön koululaiset saavat Hetta Hiihtomaahan ilmaiset liput ensi kaudeksi.” 
 
Hetta Hiihtomaan tulot koostuvat enimmäkseen päivälipputuloista. Kausilippuja on ostettu 
keväällä 2019 yhteensä 69 kpl. Kausilipun hinta alle 12-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat on 70 euroa 
ja yli 12-vuotiaat 95 euroa. 70 euron hintaisia kausikortteja on myyty n. 49 kpl ja 95 euron 
kausilippuja n. 20 kpl, yhteensä n. 5230 euroa. Hetta Hiihtomaan käyttäjistä suurin osa on 
enontekiöläisiä koululaisia. Kevään 2019 (tammi-huhtikuu) lipputulot olivat 17 366 euroa. 
Samalta ajankohdalta kertyi vuonna 2018 lipputuloja 13 064 euroa. Jos kaikille koululaisille 
annetaan ilmaiset kausikortit, Hetta Hiihtomaan lipputulot vähenevät huomattavasti.  
 
Suomen hiihtokeskuksista vain harva antaa ilmaisen kausikortin kuntansa koululaisille, aina-
kaan niistä ei yleisesti tiedota. Tässä muutama esimerkki Internetistä löytyvistä hiihtokeskuk-
sista, jotka antavat ilmaisen kausikortin jollekin ikäryhmälle. Mm. Ylläksen hiihtokeskukset 
lahjoittavat kausikortin jokaiselle esikoululaiselle ja tarjoavat kaikille Kolarin kunnan koululai-
sille kaksi ilmaista laskettelupäivää joka talvi. Rukakeskus tarjoaa ilmaiset liput kaikille 4-luok-
kalaisille vuosittain. Vihti Ski Center jakaa kaikille kunnan ekaluokkalaisille ilmaiset kausikor-
tit.  
 
Kohdennetuilla matalan kynnyksen ilmaisilla laskettelupäivillä halutaan tehdä laskettelusta 
paikallisille lapsille helpommin lähestyttävä harrastus alaluokilta alkaen. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi: 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi  
Taru Mäkitalo  
Kirjanpito 
Hyvinvointilautakunta 
Henkilöstöjohtaja 
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27 § Valtuustoaloite / Ilmainen käyttövuoro koululaisille uudelle kuntosalille 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää antaa koululaisten kuntosalin ilmaisen käyttövuoron päättämisen 
vapaa-aikatoimen toimialavastaavalle sen jälkeen, kun tiedetään uuden kuntosalin käyttö-
aste. 
 
Selostus 
Taru Mäkitalo on tehnyt 7.10.2019 seuraavat valtuustoaloitteet: 
”Esitän että Enontekiön koululaiset saavat uudelle kuntosalille ilmaisen käyttövuoron”.  
 
Enontekiöllä on kaksi kunnan ylläpitämää kuntosalia, Hetassa ja Kilpisjärvellä. Kilpisjärvellä ei 
tällä hetkellä peritä maksuja ollenkaan ja Hetan uuden kuntosalin lippuhinnat tullevat ole-
maan enontekiöläisille käyttäjille edullisia. Hyvinvointilautakunta ei ole vielä tehnyt päätöstä 
kuntosalihinnoista. Ilmaisen salivuoron mahdollisuutta koululaisille selvitetään siinä vai-
heessa, kun nähdään uuden kuntosalin käyttöaste. 
 
Kuntosalilla voivat itsenäisesti käydä 15 vuotta täyttäneet koululaiset. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi: 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi  
Taru Mäkitalo 
Kirjanpito 
Hyvinvointilautakunta 
Henkilöstöjohtaja 
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28 § Valtuustoaloite / Resurssihenkilön palkkaaminen päiväkodille 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Käsittely 
Taru Mäkitalo esitti yhteisen resurssihenkilön palkkaamista päiväkodille, Luppokodille ja koti-
valveluun. Ulla Keinovaara kannatti esitystä. 
 
Varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen selvitti asiaa kokouksessa.  
 
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän 
ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne 
jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat 
Taru Mäkitalon esitystä, jota Ulla Keinovaara 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 (Keinovaara Ulla, 
Mäkitalo Taru, Kirkkala Santeri). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt 
kunnanjohtajan esityksen.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus toteaa, että Enontekiön kunnan varhaiskasvatus täyttää valtioneuvoston ase-
tuksen mukaiset henkilöstömitoitukset päiväkodissa, joten tarvetta resurssihenkilön palkkaa-
miselle ei ole. Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatuksen henkilöstön ja kelpoisuus-
vaatimukset. Perhetyöntekijä ei kuulu varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstöön.  
 
Selostus 

 Taru Mäkitalo on tehnyt 7.10.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Esitän että päiväkodille palkataan resurssihenkilö, joka on osan ajasta perhetyöntekijänä ja 
osan ajasta päiväkodilla. Aina tarpeen mukaan.” 
 
Lasten määrä suhteessa henkilöstömäärään on Enontekiön kunnassa hyvällä tasolla, sillä las-
ten määrä suhteessa henkilöstömäärään on alle varhaiskasvatuslain mukaisen määrän. Enon-
tekiöllä tilanne on parempi kuin Lapin kunnissa tai valtakunnallisesti.  
 
Tällä hetkellä Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksessa on 47 lasta ja Ruotsista ostopalve-
luna ostetussa saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 2 lasta. Varhaiskasvatuksen henki-
löstöä on 14, joita kaksi on osa-aikaista.  
 
Lapsimäärien ja varhaiskasvatushenkilöstön jakautuminen varhaiskasvatusyksiköittäin: 
Päiväkoti Riekon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 24 lasta, joista alle 3-vuotiaita 5 
ja esikoululaisia 4.  Varhaiskasvatushenkilöstöä on 4, joista 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
2 lastenhoitajaa. 
Päiväkoti Riekon saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 9 lasta, josta alle 3-vuotiaita on 
3. Varhaiskasvatushenkilöstöä on 2, joista 1 varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoi-
taja. 
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Ryhmäperhepäiväkoti Touhulan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 6 lasta, joista 
alle 3-vuotiaita on 2. Varhaiskasvatushenkilöstöä on 3, joista 1 lastenhoitaja ja 2 perhepäivä-
hoitajaan.  Toinen perhepäivähoitajista on osa-aikainen (50 %). Touhulassa järjestetään vuo-
rohoitoa. 
Ryhmäperhepäiväkoti Touhulan saamenkielisessä iltapäivän varhaiskasvatuksessa on 2 esi-
koululaista. Varhaiskasvatushenkilöstöä on 1 osa-aikainen (56 %) ohjaaja. 
Ryhmäperhepäiväkoti Saanassa on varhaiskasvatuksessa 4 lasta. Varhaiskasvatushenkilös-
töä on 2, joista toinen on lastenhoitaja ja toinen perhepäivähoitaja. Saanassa järjestetään 
vuorohoitoa.   
Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodissa on varhaiskasvatuksessa 2 lasta. Varhaiskasvatus-
henkilöstöä on 2, jotka molemmat ovat perhepäivähoitajia. Toinen perhepäivähoitajista toi-
mii henkilökohtaisena avustajana Muoniossa. 
Valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatukseen mitoituksesta (753/2018, 1 -2 §) sääde-
tään varhaiskasvatuslain (540/2018) 35 ja 38 §:n nojalla:  
 
Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 
varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kah-
deksaa enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttä-
nyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kas-
vatus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty 
ammatillinen kelpoisuus.  
 
Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 
momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 enintään viisi tuntia päivässä var-
haiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. 
Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle lap-
selle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuk-
sessa. Lisäksi voidaan järjestää varhaiskasvatusta yhdelle perusopetuslain (628/1998) mu-
kaista esiopetusta saavalle lapselle, perusopetuksen aloittaneelle lapselle tai sellaiselle kun-
nan järjestämässä enintään viisi tuntia päivässä kestävässä varhaiskasvatuksessa olevalle lap-
selle, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanai-
kaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään kahdeksalle lapselle ja lisäksi kahdelle 1 mo-
mentin toisessa virkkeessä tarkoitetulle lapselle. 
Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi järjestää var-
haiskasvatusta samanaikaisesti enintään kahdelletoista lapselle. 
Kun perhepäiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta samanaikaisesti useammalle lapselle 
kuin 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään varhaiskas-
vatuslain 28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. 

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 

 
Tiedoksi 

 Taru Mäkitalo 
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29 § Valtuustoaloite / Neuvostojen terveiset omaksi pykäläksi 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja on linjannut, että neu-
vostojen terveiset käsitellään järjestäytymisen jälkeen omana pykälänä.  
 

 Selostus 
 Birgitta Eira on tehnyt 7.10.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:  

”Neuvostojen terveiset omaksi pykäläkseen, jolloin asioista on helpompi keskustella” 
 

Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 

 Birgitta Eira 
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30 § Valtuustoaloite / Työyhteisön hyvinvointia kartoittavan kyselyn tekeminen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston 10.12.2019 hyväksymässä vuosien 
2020-2022 talousarviossa ja –suunnitelmassa on henkilöstötoimialan tuloskorttiin kirjattu 
työhyvinvointikyselyn toteuttaminen.  

 
 Selostus 
 Santeri Kirkkala on tehnyt 7.10.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Esitän teetettäväksi työyhteisön hyvinvointia kartoittavan kyselyn kunnan työntekijöille ja 
viranhaltijoille kolmannen osapuolen toimesta, koska työskentelyilmapiirin huononemisesta 
on tullut viime aikoina paljon yhteydenottoja ja aiheesta on käyty julkista keskustelua.” 

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia 
 
Tiedoksi 

 Santeri Kirkkala 
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31 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 
 Ei ollut. 
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32 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun otta-
matta 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 
5. Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 13.1.-26.1.2020 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
- henkilöstöjohtajan päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
 
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
          16 § -  32 §                                                    
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän-
töönpanoa. 
 
Pykälät: 16,17,18,21,22,23,24,25,31,32. 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 19,20,26,27,28,29,30. 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 
 

Oikaisuvaatimus-viran-
omainen 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: 19,20,26,27,28,29,30. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 
johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perus-
teella oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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