
  Pöytäkirja    Sivu  15. 
  KUNNANHALLITUS  27.11.2019     1
  

 

       
 
Kokousaika Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.00-23.05 

 
 

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 (poistui klo 20.20) 
  Elina Rousu-Karlsen  j 

Santeri Kirkkala  vj (poistui klo 19.55) 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  239 § -  252  §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Ulla Keinovaara  Taru Mäkitalo 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   29.11.2019 klo 15.00 
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Asialista 
 
239 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
240 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
241 § Valtuustoaloite / Valtuuston työjärjestyksen uudistaminen 
242 § Valtuustoaloite / Henkilökohtainen kehittämisraha 
243 § Valtuustoaloite / Luistintenvaihtokoppien palauttaminen 
244 § Valtuustoaloite / Matkailukoordinaattorin toimi 
245 § Valtuustoaloite / Kokouspalkkion muuttaminen 
246 § Valtuustoaloite / Kalavesien saattaminen kuntoon 
247 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen  
248 § Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 25 
249 § Enontekiön kunnan suostumus Asunto Oy Enontekiön Saanansäteen osakekirjojen 
(numerot 191-260) panttaukseen pankille  
250 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
251 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
252 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Basecamp & Adventure Oy:n 
kanssa 
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239 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 
Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Ulla Keinovaara ja Taru Mäkitalo.   
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestyksen lisättynä seu-
raavalla asialla: Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Basecamp & Adven-
ture Oy:n kanssa, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Ulla Keinovaaraa ja Taru Mäkitaloa.  
Kunnanjohtaja esitti, että käsiteltäisiin lisäasiana Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enonte-
kiön kunnan ja Basecamp & Adventure Oy:n kanssa, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimieli-
sesti. 

 
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 alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
 
  



  Pöytäkirja    Sivu  15. 
  KUNNANHALLITUS  27.11.2019     4
  

 

 
240 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi.   
 
Merkitään, että kunnanhallitus piti taon klo 15.15-15.30, minkä jälkeen puheenjohtaja  totesi 
kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tapahtuneet 
19.11 Alueellinen vaikuttamistyöryhmä, lentoliikenne, Muonio 
20.11 Kunteko palkinto Enontekiön kunnalle työelämän kehittämisestä, Helsinki 
25.11 Finavia (edunvalvontatapaaminen), Hetta 
25.11 Seurakunnan ja kunnan yhteistyöpalaveri 
25.11 Kuulemistilaisuus, Peltovuoma 
26.11 Lentokenttäharjoitus 
26.11 Yhdistysfoorumi 
 
Tulossa 
28.11 Heta tulevaisuusskenaariot työpaja klo 13-15, kaikille avoin, kunnantalo 
29.11 Kuntakonsernin pikkujoulut 
9.12 Kunnanhallitus 
10.12 Valtuusto (päivämäärä muutettu tähän) 
 
Valmistelussa 
- Vuosikello 2020 
- Henkilöstöasiat 
 
 Muut 
-Asianhallintajärjestelmän toimeenpano, CaseM 
-Hyvinvointilautakunnassa 460 000 euron ylitysesitys -> vaikutukset kunnan talouteen -> 
hankintarajoite annetaan 
 
Birgitta Eira otti esille seuraavan asian: TLK:n laajentaminen ja sen mahdolliset vaikutukset 
talousarvioon.  
 
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 
Kunteko –gaala, Enontekiön kunnan palkitseminen  
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25.11 Finavia (edunvalvonta), Hetta 
 
Tulossa 
29.11 Kuntakonsernin pikkujoulut 
 
Valmistelussa 
- LapIT:n tarjous kokonaispalvelutuotannosta 
 
Muut 
-Asianhallinta toimeenpano, CaseM 
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241 § Valtuustoaloite / Valtuuston työjärjestyksen uudistaminen 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston työjärjestys on kumottu 31.5.2017 uuden hal-
lintosäännön myötä. Valtuuston työjärjestyksen asiat on sijoitettu hallintosääntöön.  
Kunnanhallitus toteaa, että esitetyt asiat toimitetaan tiedoksi valtuuston puheenjohtajalle, 
koska puheenjohtaja päättää kutsusta.  
 
Selostus 
Birgitta Eira on tehnyt 27.2.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Valtuuston työjärjestyksen uudistaminen. Seuraavat asiat tulisi huomioida. 
1. Neuvostojen edustajat olisivat alussa terveisineen 
2. Valtuutetuilla olisi samanlainen mahdollisuus asioiden, ilmiöiden ja kysymysten nostoon 
kuten kunnanhallituksessa. Pykälät olisivat syytä olla erillisiä.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia 
 
Tiedoksi 
Birgitta Eira 
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 242 § Valtuustoaloite / Henkilökohtainen kehittämisraha 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.  
 
Käsittely 
Taru Mäkitalon esitti: Teen saman esityksen uudestaan.  Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  
Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan päätösehdotusta.  
 
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 eivät kanna-
ta Taru Mäkitalon esitystä, jota Ulla Keinovaara on kannattanut, äänestävät ”ei”. Äänes-
tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Ala-
mattila Jaakko, Kultima Elli-Maria, Näkkäläjärvi Janne) ja 3 ”ei” ääntä (Keinovaara Ulla, Kulti-
ma Unto, Mäkitalo Taru) ja 1 ”tyhjä” ääni (Santeri Kirkkala). Puheenjohtaja totesi, että kun-
nanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuustoaloitteen mukaista valtuutetun henkilökohtais-
ta kehittämisrahaa ei sisällytetä talousarvioon. 
 
Selostus 
Taru Mäkitalo on tehnyt 8.5.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Jokainen valtuutettu saisi henkilökohtaisesti kehittämisrahan 1000-5000 €/valtuutettu 
(henkilökohtainen budjetti). Valtuutetut voisivat yhdistää rahoja jos haluavat tehdä jotain 
isompaa. hallitus voi tarkentaa ehtoja.” 
 
Valtuutetuilla on kollektiivinen päätäntävalta kunnan talouden, resurssien ja toiminnan suun-
taamiseen eikä henkilökohtainen. Valtuutettu päättää kunnan taloudesta valtuustossa, halli-
tuksessa ja lautakunnissa yhdessä muiden valtuutettujen kanssa. Kuntaliiton lakimiehen mu-
kaan ”Päätösvalta on luottamushenkilöillä kollektiivista, ja sitä rajoittaa toimielimen lakiin, 
hallintosääntöön tai päätökseen perustuva toimivalta.” (Lähde: Haapalehto, Kuntalehti 
9/2017). Lisäksi Valtuutetun käsikirjassa 2017-2021 (toim. Mykkänen) sivulla 44 todetaan 
sama: ”Vaikka kaupunkien johtamisjärjestelmät ovat muuttuneet siihen suuntaan, että yksit-
täisten luottamushenkilöiden asemaa on vahvistettu luottamushenkilöorganisaatiossa paitsi 
suhteessa viranhaltijoihin myös muihin luottamushenkilöihin, on päätöksenteko silti kollek-
tiivista eli päätökset tehdään toimielimissä, kuten valtuustossa, hallituksessa, lautakunnissa 
tai johtokunnissa."  
 
Enontekiön kunnassa ei ole määrärahaa osoitettavaksi yksittäisille valtuutetuille yhteensä 
17 000 - 85 000 euroa.  
 
Kunnanhallitus vastaa kunnan kokonaiskehittämisestä eikä ole perusteltua, että kehittämisen 
resursseja hajautettaisiin yksittäisille valtuutetuille. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia.  
 
Tiedoksi 
Taru Mäkitalo 
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243 § Valtuustoaloite / Luistintenvaihtokoppien palauttaminen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus toteaa, että kunnan luistintenvaihtokoppi on Hetan koulukeskuksen luistin-
kaukalossa ja päättää antaa aloitteen infrastruktuurin toimialalle siten, että ao. koppi saate-
taan vuoden 2019 loppuun mennessä asianmukaiseen kuntoon. 
 
Kunnanhallitus päättää, että muiden kunnan luistinkaukaloiden osalta luistinkoppien raken-
taminen annetaan opetustoimen, vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan sekä infrastruk-
tuuritoimialan tehtäväksi. 
 
Selostus 
Santeri Kirkkala on tehnyt 8.5.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Luistintenvaihtokoppien palauttaminen kunnan luistelukaukaloille.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Santeri Kirkkala 
Intrastuktuuri toimiala 
Opetusten toimiala 
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimiala 
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244 § Valtuustoaloite / Matkailukoordinaattorin toimi 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että esitetyt näkökohdat otetaan huomioon valmisteltaessa 
tehtävän täyttämistä.  
 
Selostus 
Helinä Hautamäki on tehnyt 13.6.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Teen aloitteen, että kunnanhallitus laittaisi pikaisesti matkailukoordinaattorin toimen julki-
seen hakuun. 
 
TosiLapin matkailuyrittäjät edellyttävät, että tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla mat-
kailualan koulutus, vankkaa ammattitaitoa ja näyttöä matkailukoordinaattorin tehtävistä se-
kä olemassa olevat verkostot kotimaisiin ja kansainvälisiin matkailun toimijoihin. 
 
Markkinointiryhmän edustajien tulee olla mukana henkilövalintaprosessissa. 
 
Matkailukoordinaattorin toimi tulisi säilyä elinvoimalautakunnan alaisena.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset ovat merkittäviä. 
 
Tiedoksi 
Helinä Hautamäki 
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245 § Valtuustoaloite / Kokouspalkkion muuttaminen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että luottamushenkilöiden kokouspalkkiota ei ole perusteltua 
muuttaa tuntiperusteiseksi. 
 
Selostus 
Unto Kultima on tehnyt 30.8.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Valtuutetun kokouspalkkion muuttaminen tuntipalkaksi á 10 €/h.  
Perustelut:  
-Saataisiin kokoukset lyhyemmäksi ja asiallisimmiksi 
-turhan asian jauhaminen vähenisi 
-kunnan rahaa saattaisi säästyä 
-lyhyet kokous – fiksut päätökset.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Unto Kultima 
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246 § Valtuustoaloite / Kalavesien saattaminen kuntoon 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.00-17.10, minkä jälkeen pu-
heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Käsittely 
Ulla Keinovaara kannatti esitystä. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että asiasta tehdään esitys Lapin ELY-keskukselle.  

Selostus 
Outi Kurkela on tehnyt 30.8.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
”Esitän, että Enontekiön kunta ryhtyy toimenpiteisiin kunnan kalavesien saamiseksi kuntoon 
esim. kalaistutuksia ym.”  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia.  
 
Tiedoksi 
Outi Kurkela 
Lapin Ely-keskus 
Infrastruktuuri toimiala 
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247 § Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sito-
vuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perustervey-
denhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, ope-
tustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin toiminta-
kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset 
nettomenot.  
 
Edelleen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 
talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2022. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja 
oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päät-
tää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuun-
nitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.  
 
Kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia 
korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 
 
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle että infrastruktuuri toimialasta siirretään 
Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöi-
neen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta luki-
en vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle (3 tehtävää).  Kunnanvaltuusto päättää val-
tuuttaa kunnanhallituksen päättämään em. tekniset muutokset talousarvioasiakirjaan, minkä 
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Puheenjohtaja totesi, että käydään läpi talousarvio kokonaisuuksina, mikä hyväksyttiin yksi-
mielisesti. 
 
Kunnanjohtajan katsaus 
Hyväksyttiin.  
      
Johdanto – asiakirjan tarkoitus 
Hyväksyttiin.    
 
1 Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous 
Kohtaan 2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen ensimmäiseen kohtaan mittariksi lisätään 
”Yrittäjille järjestetään koulutusta” 
Muutettiin kohtaan 3.1 Hyvä hallinto kolmannessa kohdassa oleva teksti muotoon ”Kunnan-
hallituksen kokouksista vähintään 2 julkista” 
 
2 Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit    
Hallinto 
Muutettiin kohtaan 2.3 Vetovoimainen Enontekiö viimeisen kohdan mittari muotoon ”Hal-
linnon henkilöstö ja kunnanhallitus ja valtuusto keskustelevat aiheesta vähintään 2 kertaa 
vuodessa. ” 



  Pöytäkirja    Sivu  15. 
  KUNNANHALLITUS  27.11.2019     14
  

 

 
Muutettiin kohtaan 3.1 Hyvä hallinto ICT:tä koskeva mittarin kohta muotoon ”ICT-palvelujen 
mahdollinen ulkoistaminen vuoden 2020 kuluessa.” 
Muutettiin kohtaan 3.1 Hyvä hallinto kolmannen kohdan mittari muotoon ”Kunnanhallituk-
sen kokouksista vähintään 2 julkista” 
 
Viestintä 
Hyväksyttiin.  
 
Henkilöstö  
Muutettiin kohta 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen viimeinen tavoite muotoon ”Kehitetään kansa-
laisopistotoiminnan nykytilan palvelutarjontaa.” 
 
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon klo 19.10-19.25, minkä jälkeen puheenjohtaja tote-
si kokouksen jatkuvan entisellä  kokoonpanolla.  
 
Muutettiin kohta 2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen viimeinen tavoite muotoon  
”Henkilöstötuki: Elinkeinojen tuominen esille eri tapahtumissa” ja mittariksi ”Tapahtumien 
lukumäärä”. 
 
Lisättiin kohtaan 2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen ensimmäisen kohtaan mittariksi 
”Tehdyt etätyösopimukset ja palvelun käyttäjämäärä” ja vastuuhenkilöksi henkilöstöjohtaja.  
 
Santeri Kirkkala poistui kokouksesta klo 19.55. 
 
Infrastruktuuri 
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 20.13-20.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi koko-
uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Unto Kultimaa, joka poistui koko-
uksesta tauon aikana.  
 
Kunnanjohtajan muutettu esitys:  
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että infrastruktuuri toimialasta siirretään 
Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaikkojen ao. kustannuspaikat henkilöstöi-
neen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta luki-
en vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle (3 tehtävää).  Kunnanvaltuusto päättää val-
tuuttaa kunnanhallituksen päättämään em. tekniset muutokset talousarvioasiakirjaan, minkä 
kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  
 
Kehittäminen ja elinvoima  
Lisätään kohtaan 3.4 Alueellinen yhteistyö ensimmäiseen kohtaan mittariksi ”Kansainväliset 
tapaamiset Kautokeinon ja Storfjordin kanssa.” 
 
Opetustoimi 
Kunnanjohtajan muutettu esitys:  
Kunnanhallitus päättää lisätä opetustoimen toimialan toimintakatetta 80000 eurolla. 
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 21.25-21.35, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
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Varhaiskasvatus  
Hyväksyttiin. 
 
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri 
Lisätään kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen kolmanteen kohtaan mittariksi ”Erityislasten 
kesätoiminta” ja vastuutahoksi lisätään vammaisneuvosto. 
Poistettiin kohdasta 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen neljännestä kohdasta ”Toimintakyvyltään 
heikentyneet liikkuvien sekä nuorten liikunnallisuuden edistäminen” 
Lisätään kohtaan 1.1. Hyvinvoiva kuntalainen neljänteen kohtaan mittariksi ”Revontuli-
Opiston raportti ja täsmennetään samassa kohdassa oleva mittari muotoon ”Revontuli-
Opiston tuntimäärä väh. 1600 h (verkko-opetuksen kanssa n. 2000 h)”. 
 
Sosiaalitoimi 
Hyväksyttiin. 
 
3 Tuloslaskelmaosa 
Hyväksyttiin yksimielisesti em. opetustoimen muutoksella.  
  
4 Investointiosa 
Kunnanjohtajan muutettu esitys: 
Siirretään investointiosasta kohdasta Muut 10 000 euroa Valtuustosalin suunnittelu. 
Hyväksyttiin yksimielisesti em. muutoksella. 
 
5 Rahoitusosa 
Hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
Kunnanhallitus päätti, muiden suurimpien tytäryhtiöiden tuloskortit lisätään liitteisiin.  
       
Päätöshistoria 
Kunnanhallitus 18.11.2019 235 § 
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelivät asiakirjan. Todettiin, että talousarviokirja jaetaan 
tiistaina. 
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 17.35-17.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 18.40-18.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sito-
vuustaso valtuustoon nähden on  hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perustervey-
denhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, ope-
tustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen,  vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin  toiminta 
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kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset 
nettomenot.  
 
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 
talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2022. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja 
oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päät-
tää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuun-
nitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.  
 
 
Kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä tarvittavia teknisluonteisia 
korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 

 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 11.11.2019 221 § 

 
Päätös  
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa asi-
an käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja esitteli asiaa ja kuntalaisilta saadut esitykset talousarviovalmisteluun.  
 
Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 16.05- 16.20, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi koko-
uksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion ja -suunnitelman esittelyn ja päättää jatkaa 
asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
 
Selostus  
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas-
tuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy-
tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-
jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteis-
tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.  
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Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan 
ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-
loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 
noudatettava talousarviota.  
 
Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin 
talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konserniti-
linpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarvi-
ossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olen-
naisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen 
konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanot-
taminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut  
 
olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa taikka mer-
kittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät  
 
tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoitu-
vat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus mer-
kittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä 
sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.  
 
Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee 
kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katet-
tavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja 
yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.  
 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-
vistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen  
 
kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla ka-
tettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kun-
nilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayh-
tymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, 
alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-
velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei kon-
sernitaseen alijäämää.  
 
Liite 

 8 Vuosien 2020-2022 talousarvio ja –suunnitelma  
 
Valmistelija  
Kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja, 
 
Yritysvaikutusten arviointi  
Vaikutukset myönteiset.  
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248 § Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 25 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hallintolain 50 §:n mukaan poistaa 23.9.2019 §:ssä 187 tekemänsä 
päätöksen koskien Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelin 25 osalta.  
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kilpisjärven asemakaavan korttelin 
25 kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP:ksi (asuinpientalojen alue). 
 
Selostus  
Enontekiön kunnanhallitus hyväksyi 23.9.2019 187§ asemakaavamuutokset Kilpisjärven 
asemakaavan alueella korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 rakennuspaikan 11 (omakotitalo-
tontti) osalta.  
 
Kunnanhallituksen 23.9.2019 §:ssä 187 tekemä päätös tulee viedä valtuuston päätettäväksi, 
koska Maankäyttö ja rakennuslain 191.3 §:n mukaan vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidet-
tävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasial-
lista käyttötarkoitusta. 
 
Hallintosäännön 19 §:n 9 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan vähäisestä 
muuttamisesta.  

 
Maankäyttö ja rakennuslain 191.3 §:n mukaan vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä 
asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista 
käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka 
nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vai-
kuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säi-
lymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.  
 
Hallintolaki 50 §: 
”Asiavirheen korjaaminen 
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. 
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen 
eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asian-
osainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, 
jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan 
korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.” 
 
Päätöshistoria 
Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen: kortteli 16 rakennuspaikka 11 sekä kortteli 25 
Kunnanhallitus 23.9.2019 § 187 
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Päätös  
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esitetyt kaavamuutokset korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 
rakennuspaikan 11 (omakotitalotontti) osalta. 
 
Kunnanhallitus päätti, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä tässä yhteydessä vaan tuodaan myöhemmin päätettäväksi. 
 
Käsittely: 
Kunnanjohtajan muutettu esitys: 
Kunnanhallitus päättää, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä tässä yhteydessä vaan tuodaan myöhemmin päätettäväksi. 
 
Merkitään, että tekninen johtaja oli selvittämässä asiaa kokouksessa. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja):  
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt kaavamuutokset korttelin 25 osalta sekä korttelin 16 ra-
kennuspaikan 11 (omakotitalotontti) osalta. 
 
Kunnanhallitus päättää, että korttelin 16 rakennuspaikan 1 (koulun tontti) osalta kaavamuu-
tosta ei hyväksytä. 
 
Selostus 
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 19 §:n mukaan maankäytön suunnittelusta ja kaa-
voituksesta sekä asemakaavan vähäisestä muuttamisesta. 
 
Enontekiön kunnanhallitus on 2.5.2018 (91§, 92§ sekä 93§)  päättänyt asemakaavan vähäis-
ten muutosten käynnistämisestä Kilpisjärven 3. kunnanosan asemakaavan alueella. 
 
Asemakaavan muutokset koskevat: 
- kortteli 25, kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP (asuinpientalojen 
alue) 
- kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jaetaan kiinteis-
tökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). 
- kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten korttelialue) muute-
taan KL (liikerakennusten korttelialue) 
 
Asemakaavan muutokset ovat tulleet vireille 22.5.2018  
 
Asemakaavan muutoksien luonnokset ovat pidetty MRA 30§:n ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma MRL 63§:n mukaisesti osallisten mielipiteen kuulemista varten nähtävillä 9.5-
23.5.2019, Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: www.enontekio.fi sekä ilmoitus on 
julkaistu Enontekiön sanomissa. (Liite 1.) 
 
Yhtään mielipidettä luonnoksista ei ole esitetty. 
 
Asemakaavan muutosehdotukset on asetettu MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 27.6-28.7.2019 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnan virastolle (liite 2.)  
 
 

http://www.enontekio.fi/
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Kaavamuutokset ovat olleet nähtävillä Enontekiön kunnan virastolla, internetsivuilla: 
www.enontekio.fi sekä ilmoitus on julkaistu Enontekiön sanomissa. 
 
Muutosehdotuksista on lähetetty Lapin ELY-keskukselle lausuntopyyntö 28.6.2019, minkä 
johdosta on saatu lausunto 25.7.2019 (liite 3.) 
Muistutuksia on määräaikaan mennessä jätetty kaksi, koskien muutoksia: 
 
- 25.7.2019, kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jae-
taan kiinteistökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). (liite 4.) 
- 25.7.2019, kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten kortteli-
alue) muutetaan KL (liikerakennusten korttelialue) (Liite 5.) 

 
Kaavanlaatija on antanut vastineen 14.8.2019 esitettyyn lausuntoon sekä kumpaankin muis-
tutukseen (liite 6.) 
 
Lausunnossa sekä toisessa muistutuksessa otetaan kantaa korttelin 16 rakennuspaikan 1. 
kaavamuutokseen. Toinen muistutus koskee pelkästään kortteli 16 rakennuspaikan 11. muu-
tosta.  
 
Laaditun vastineen yhteenvedon mukaisesti kaavamuutoksista voidaan esittää hyväksyttä-
väksi: 
- kortteli 25, kaavamerkintä RM (matkailua palveleva alue) muutetaan AP (asuinpientalojen 
alue) 
- kortteli 16, rakennuspaikka 11. kaavamerkintä AO (erillispientalojen alue) jaetaan kiinteis-
tökauppakirjan mukaisesti kahdeksi rakennuspaikaksi (11. ja 12.). 
 
Kaavamuutos joka koskee: kortteli 16, rakennuspaikka 1. kaavamerkintä Y (yleisten raken-
nusten korttelialue) muutetaan KL (liikerakennusten korttelialue), esitetään jätettäväksi vielä 
hyväksymättä.  
Ko. kaavamuutos esitellään Kilpisjärvellä järjestettävässä esittelytilaisuudessa 28.8.2019 klo 
17.00 alkaen. Mikäli tällöin todetaan tarpeelliseksi, asemakaavan muutos asetetaan uudel-
leen julkisesti nähtäville. 
 
Liitteet 
1 Vireilletulokuulutus 
2 Nähtävilletulokuulutus 
3 Lapin ELY-keskuksen lausunto 
4 Muistutus kortteli 16, rakennuspaikka 11. 
5 Jatkoaikapyyntö muistutuksille 
6 Vastine Kilpisjärven asemakaavan muutoksista tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoon 
7 Kilpisjärven asemakaavamuutoksen asemakaavakartta ja kaavaseloste 
 
Valmistelijat  
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Merkittävät vaikutukset 
 
Tiedoksi 

http://www.enontekio.fi/
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249 § Enontekiön kunnan suostumus Asunto Oy Enontekiön Saanansäteen osakekirjojen (numerot 191-
260) panttaukseen pankille  
  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksen Janne Laakkoselle ja Anniina Keltille Asunto Oy 
Saanansäde –nimisen yhtiön osakkeiden, numerot 191-260 (hallintaoikeus huoneistoon B 4) 
osakekirjojen panttaamiseen pankille ko. osakkeiden ostamiseen tarkoitetun lainan vakuu-
deksi siltä osin kun lainaosuus on maksettu ko. osakkeista. 
 
Selostus 
Janne Laakkonen ja Anniina Keltti ovat pyytäneet Enontekiön kunnalta suostumusta osake-
kirjojen panttaukseen pankille, osakkeiden ostamista varten otettavan lainan vakuudeksi. 
Osakkeet käsittävät Asunto Oy Enontekiön Saanansäteen osakkeet numerot 191-260, jotka 
oikeuttavat hallitsemaan ko. yhtiön huoneistoa B 4. 
 
Kauppakirjassa, jolla Enontekiön kunta on myynyt osakkeet ensimmäiselle omistajalle, on 
määräys kohdassa 8, osakekirjat: ” Kaupan kohteena oleva osakekirjat säilytetään Enonteki-
ön kunnanvirastossa myyjän ja ostajan yhteiseen lukuun. Osakekirjoja ei ole myyjän toimesta 
pantattu. Osakekirjat voidaan pantata myyjän suostumuksella käytettäväksi omistusosuut-
taan varten otetun lainan vakuutena pankissa.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Laakkonen ja Keltti 
Kirjanpito 
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250 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 
 Ei ollut. 
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251 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja toi tiedoksi päätöksensä ”Enontekiön kirjaston valaisimien uudistaminen”. 
 
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 ottamat-
ta 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 18.11.-26.11.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön 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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252 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen Enontekiön kunnan ja Basecamp & Adventure Oy:n kanssa 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan tarkennetun vuokrasopimuksen.  
 
Selostus  
Vuokrasopimusta on tarkennettu vuokra-ajan, vuokra-ajan alkamisen ja vuokranmaksun al-
kamisen ehtojen ja vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen osalta.  
 
Päätöshistoria  
Kunnanhallitus 25.2.2019 § 52  
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen.  
 
Selostus  
Infrastruktuuri toimialalla on valmisteltu vuokrasopimusta, jossa kunta vuokraa Basecamp & 
Adventure Oy:lle (2953180-9), Kelottijärven kylässä sijaitsevasta Kilpislakka nimisestä tilasta 
asemakaava-alueelta RM II korttelista 44 määräalan, jonka pinta-ala on noin 3000 m2.  
 
Hallintosääntö 65 §:  
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 
Kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus ja muut sii-
hen valtuutetut viranomaiset valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.  Kunnanjohta-
ja päättää teknisen johtajan valmistelusta kunnan pientalotonttien myymisestä ja vuokraa-
misesta siltä osin kun kunnanhallitus tai –valtuusto on vahvistanut em. tonttien luovutuseh-
dot ja hinnat.  

 
Liite 
9 Vuokrasopimus + kartta  
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset. 
 
Tiedoksi 
Elinvoimalautakunta 
Tekninen johtaja 
Vuokralleottaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          239-252                                                   
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimus-
ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa. 
 
Pykälät: 239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,250,251. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 249,252. 
 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta 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: 249,252. 
 
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 perusteel-
la oikaisua vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystie-
tona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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