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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

ASIALISTA 

 

108 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 

109 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

110 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

 

111 § Vuoden 2016 tilinpäätös 

 

112 § Suostumuksen antaminen kiinteistökauppaan/Ari Laakso 

 

113 § Tukipalveluiden määrärahojen siirto   

 

114 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017 yleishallinnon teh-

täväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 

 

115 § Lausunnon antaminen/ Luonnos hallituksen esitykseksi saamen kieli-

lain muuttamisesta 

 

116 § Kesätyöllistäminen ja oppisopimustuki  

 

117 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

118 § Velkajärjestelyyn liittyvä kiinteistön osan ostotarjouksen hyväksy-

minen  

(Salassa pidettävä/ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 

23) 

119 § Verohuojennushakemus  

(Salassa pidettävä/ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 

23) 

120 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille 

ottamat asiat 

121 § Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden täyttäminen 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 108 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Antti Tonte-

ri ja Ulla Keinovaara. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslis-

tan kokouksen työjärjestykseksi varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden 

täyttämistä koskevalla asialla.    

 

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 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enem-

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei 

ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 109 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi alla olevien lisäksi seu-

raavat asiat: 

-Neuvottelu Rovakairan kanssa 

-Raittijärven näyttely luontokeskuksessa ja kirja/Jyrki Kallio-Koski 

-Hilma Laakson 100-vuotissyntymäpäivät, jossa kunnasta  kunta osallistui 

-Marianpäivät 

-Kuntalaistilaisuus (sote) 5.4.2017 klo 17 

-Erämaalentoliikenne/Avustushakemus tehdään 

-Hannu Rannan kirje liittyen Ounaksen tunturiladut Oy:n   

-Otto-automaatin säilyminen Enontekiöllä.  Asiasta oltu yhteydessä Osuus-

pankin kanssa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Lausunnot ja kannanotot 

 

Tapaamiset 

 

Tilaisuudet  

 Kuntalaistilaisuus 5.4.2017 klo 17, aiheena selvitys terveyden- 
  huollon siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiiriin 

 

Muut  

 

 

Kokoukset 

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

- Lausuntopyyntö Hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä 

terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamises-

ta 

 

- Erämaalentoliikenne 2017 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 110 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Ei ollut.
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 111 § Vuoden 2016 tilinpäätös  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi keskeiset luvut tilinpäätöksen 

tuloslaskelmasta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi tässä vaiheessa. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-

tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastet-

tavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen 

jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös 

kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to-

teutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat 

ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoi-

tuksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjoh-

taja tai pormestari. 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta-

konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilin-

päätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 

tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja 

tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-

tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 

selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 

valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 

tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen-

naisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin tasees-

ta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ai-

nakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätök-

sistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuk-

sessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta ti-

likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talou-

den tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh-

tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä 

tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin 

tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Tilinpäätöksen valmistelu on mm. konsernin osalta kesken. Tilinpäätöksen 

2016 keskeinen sisältö esitellään kokouksessa. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 112 § Suostumuksen antaminen kiinteistökauppaan/Ari Laakso  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 22.3.2017 41 § ARI LAAKSO ON HAKENUT LUPAA MYYDÄ ENONTEKIÖN 

KUNNALTA OSTAMANSA RAKENTAMATTOMAN TONTIN  

 

Asian aikaisempi käsittely: 

________________________________ 

 

1.3.2017  

Tekn.ltk. 38 § ARI LAAKSO ON HAKENUT LUPAA MYYDÄ ENONTEKIÖN KUNNALTA OS-

TAMANSA RAKENTAMATTOMAN TONTIN  

 

Selostus: 

Ari Laakso on hakenut lupaa myydä Enontekiön kunnalta 31.3.2008 ostamansa 

tontin (liite 1/38§) Rn:o 047 402 42 21 Kelottijärven rekisterikylästä 

Kilpisjärveltä, tontti sijaitsee Kilpisjärven asemakaava-alueella AOT ½ k 

I korttelissa 24,tontti 9. Tontilla on rakennusoikeutta 150k-m2 (kauppa-

kirja liite 2/38§). Tontin kauppahinta on ollut tuolloin 6316,00 € ja 

tontin pinta-ala on n. 1579 m2.  

 

Laakson kunnalta ostaman kiinteistön kauppakirjaan sisältyy ehtoja seu-

raavasti: 

 

Ehto 5) Ostaja sitoutuu rakentamaan ostamalleen tontille asemakaavan mu-

kaiseen käyttötarkoitukseen rakennuksen, jonka on oltava valmiina kolmen 

vuoden kuluttua tämän kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Asemakaavan 

mukaisesta kerrosalasta on rakennettava vähintään 80%. 

 

Ehto 6) Ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa määräalaa ja siitä 

muodostettavaa tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen. 

 

Ehto 7) Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt edellä edellytettyä 

rakentamisvelvoitetta tai on edellä olevan ehdon vastaisesti luovuttanut 

määräalan tai siitä muodostetun tilan rakentamattomana tai vajaasti ra-

kennettuna edelleen tai on käyttänyt tonttia asemakaavan vastaisesti, on 

hän velvollinen maksamaan sopimussakkona Kunnalle 50 % kauppahinnan ja 

muiden maksujen yhteismäärästä.  

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa 

Ari Laaksolle luvan myydä ao. tontin ja ettei kauppaehdoissa mainittua 

”sopimussakkoa” peritä. 

Päätös: 

 

Paula Ahopelto jääväsi itsensä tässä pykälässä. 

Tekninen lautakunta ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta. 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 

_____________________________________ 

 

Tek.ltk 22.3.2017 § 41 

 

Selostus: 

 

Ari Laakson tontin edelleen myynti on ollut teknisen lautakunnan käsitel-

tävänä 1.3.2017 41 §, tällöin lautakunta ei ollut asiassa päätösvaltai-

nen.  

 

Ari Laakso on hakenut lupaa myydä Enontekiön kunnalta 31.3.2008 ostamansa 

tontin (liite 1/41§)Rn:o 047 402 42 21 Kelottijärven rekisterikylästä 

Kilpisjärveltä, tontti sijaitsee Kilpisjärven asemakaava-alueella AOT ½ k 

I korttelissa 24,tontti 9. Tontilla on rakennusoikeutta 150k-m2 (kauppa-

kirja liite 2/41§). Tontin kauppahinta on ollut tuolloin 6316,00 € ja 

tontin pinta-ala on n. 1579 m2.  

 

Laakson kunnalta ostaman kiinteistön kauppakirjaan sisältyy ehtoja seu-

raavasti: 

 

Ehto 5) Ostaja sitoutuu rakentamaan ostamalleen tontille asemakaavan mu-

kaiseen käyttötarkoitukseen rakennuksen, jonka on oltava valmiina kolmen 

vuoden kuluttua tämän kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Asemakaavan 

mukaisesta kerrosalasta on rakennettava vähintään 80%. 

 

Ehto 6) Ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa määräalaa ja siitä 

muodostettavaa tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen. 

 

Ehto 7) Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt edellä edellytettyä 

rakentamisvelvoitetta tai on edellä olevan ehdon vastaisesti luovuttanut 

määräalan tai siitä muodostetun tilan rakentamattomana tai vajaasti ra-

kennettuna edelleen tai on käyttänyt tonttia asemakaavan vastaisesti, on 

hän velvollinen maksamaan sopimussakkona Kunnalle 50 % kauppahinnan ja 

muiden maksujen yhteismäärästä.  

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa 

Ari Laaksolle luvan myydä ao. tontin ja ettei kauppaehdoissa mainittua 

”sopimussakkoa” peritä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Antti Tonteri oli tämän pykälän aikana puhelinyhteydessä. 

 

Paula Ahopelto jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän kä-

sittelyn ajaksi.  

 

Puheenjohtajana toimi Hannu Ranta. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

-------------- 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 113 § Tukipalveluiden määrärahojen siirto   

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.  

 

Selostus 

 

Valtuusto on 7.12.2017 hyväksymässään talousarviossa hyväksynyt seuraa-

vaa: Tukipalvelut (ruokahuolto ja siivouspalvelut) siirretään yleishal-

linnon alaisuuteen 1.1.2017 lukien (budjetoitu vuodelle 2017 annetun raa-

min vertailtavuuden takia sivistykseen. Siirretään tarkat eurot, kun ta-

lousarvio on hyväksytty). Määräraha- ja tuloarviosiirrot tuodaan kunnan-

hallitukselle ja lautakunnille tiedoksi, kun valtuusto on hyväksynyt ta-

lousarvion.  

 

Liitteenä on taulukko liitteineen määrärahojen siirrosta.  

 

Liite 

1   Määrärahojen siirtotaulukko liitteineen  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 114 § Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017 yleishallinnon 

tehtäväalueiden osalta ja vastuuviranhaltijoiden nimeäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on 

oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja koskevia 

laskuja vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä. 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa yleishallinnon vuoden 2017 talousarvion 

käyttösuunnitelmaksi liitteenä esitetyn yleishallinnon talousarvion sekä 

kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.  

 

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle oikeuden tarvittaessa tehdä 

määrärahasiirrot käyttösuunnitelmaan yleishallinnon kustannuspaikkojen 

välillä.    

 

Hallinnon laskujen hyväksyjinä toimivat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.  

Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 

 

KÄYTTÖTALOUS   

YLEISHALLINTO   

Kustannuspaikat Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

Tilintarkastuslautakunta Hallintojohtaja Kj 

Kunnanvaltuusto Hallintojohtaja Kj 

Kunnanhallitus Hallintojohtaja Kj 

Keskustoimisto Hallintojohtaja Kj 

Henkilöstöhallinto Hallintojohtaja Kj 

ATK-palvelu Hallintojohtaja Kj 

Kunnallisverotus Hallintojohtaja Kj 

Toimikunnat Hallintojohtaja Kj 

Suhdetoiminta ja edustus Kunnanjohtaja Hj 

Tiedotustoiminta Kunnanjohtaja Hj 

Muu toiminta Hallintojohtaja Kj 

Oikeustoimi Hallintojohtaja  Kj 

M-E Ky palkanlaskenta Hallintojohtaja Kj  

Työsuojelu Kunnanjohtaja Hj 

Työllistäminen Hallintojohtaja Kj 

Elinkeinotoimi Kunnanjohtaja Hj 

Lentoliikenne Kunnanjohtaja Hj 

Maaseututoimi Hallintojohtaja Kj 

Väärtipäivät Hallintojohtaja Kj 

Hallinnon auto yht 280 Hallintojohtaja Kj 

Hallinnon auto yht 284 Hallintojohtaja Kj 

Ikäihmisten neuvosto Hallintojohtaja Kj 

Yhteispalvelupiste/Virtu Hallintojohtaja Kj 

Kunnan juhlavuosi 2017 Hallintojohtaja Kj 

Aurora Arctic Drone Kunnanjohtaja Hj 

Ruoankuljetusauto 
Vastaava emäntä Ruokapalve-

lutyöntekijä 

Keskuskeittiö 
Vastaava emäntä Ruokapalve-

lutyöntekijä 

Siivouspalveluyksikkö Vastaava emäntä Ruokapalve-
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

lutyöntekijä 

 

INVESTOINNIT   

Kiinteä omaisuus/ 

kiinteistöjen osto 

Kunnanjohtaja Hj 

Irtain omaisuus/ 

Atk/vuosittaiset hankinnat 

Hallintojohtaja  Kj 

RAHOITUS Hallintojohtaja Kj 

 

Selostus 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat 

alaisilleen tehtäväalueille sekä jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja 

nimeää niille vastuuviranhaltijat ja heille varahenkilöt. 

 

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat yllä olevat kustannuspaikat. 

 

Jaettaessa määrärahoja kustannuspaikoille, tulee samalla määrätä vastuu-

viranhaltijat, joilla on taloudellinen ja toiminnallinen vastuu. Vastuu-

viranhaltijat voivat jakaa itselleen osoitettuja tulosyksiköitä osamäärä-

rahoihin ja nimetä omilla päätöksillään niille vastuuviranhaltijat. 

 

Vastuuviranhaltijoina eivät voi toimia kirjanpitoa hoitavat viranhaltijat 

eivätkä työsopimussuhteiset työntekijät. 

 

Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat, 

jolla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus. 

 

Valtuuston 7.12.2017 hyväksymä kunnan vuoden 2017 rahoitussuunnitelma ja 

vuoden 2016 investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite  

2  Yleishallinnon kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 

2017  

 

Tiedoksi 

Kirjanpitäjä 

Kunnanjohtaja  

Hallintojohtaja  

Vastaava toimistosihteeri 
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Khall 115 § Lausunnon antaminen/ Luonnos hallituksen esitykseksi saamen 

kielilain muuttamisesta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa lopullisen lausunnon antamisen kunnanjohta-

jalle tehtäväksi huomioiden keskustelussa esille tulleet asiat ja lausun-

to toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.   

 

Käsittely 

Kunnanhallituksen jäsenille jaettiin lausuntoluonnos, johon tutustuttiin 

ja keskusteltiin siitä.  

  

Selostus 

 

Oikeusministeriö pyytää saamelaisalueen kunnilta ym. lausuntoa luonnok-

sesta hallituksen esitykseksi saamen kielilain muuttamisesta. Lausunnot 

pyydetään toimittamaan lausuntopalvelun kautta tai suoraan oikeusministe-

riölle mielellään sähköisessä muodossa. Lausunnon antamiseen on saatu 

jatkoaikaa 30.3.2017 mennessä. 

 

Lausuntopyyntö ja esitys luonnokseksi hallituksen esitykseksi löytyy: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=86160

1e5-7f2c-4de7-98f5-4ae577058179&respondentId=f29c177f-b2b4-4ccd-9926-

291b853e1c9e 

  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamen kielilakia. Saamen kielilail-

la turvataan perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten 

vaatimalla tavalla saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja 

kulttuuriaan sekä käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa 

saamen kieltään, inarinsaamea, koltansaamea tai pohjoissaamea. Esitys on 

riippuvainen hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistukseksi 

ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin 

liittyviksi laeiksi. Mahdolliset muutokset näissä uudistuksissa eivät saa 

heikentää saamelaisille nykyisen lainsäädännön mukaan kuuluvia kielelli-

siä tai kulttuurisia oikeuksia taikka kulttuuri-itsehallinnon edellytyk-

siä, ja tästä syystä tulee saamen kielilakia tarkistaa vastaavasti. Em. 

uudistusten ollessa vielä vireillä, tehdään tässä vaiheessa ainoastaan 

näiden uudistusten edellyttämät tärkeimmät ja kiireellisimmät muutokset 

saamen kielilakiin eikä kaikkia kielilain kehittämisen kannalta tärkeitä 

muutostarpeita ei tässä yhteydessä pystytä toteuttamaan. Laki on tarkoi-

tettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.   

 

Lausuntopalveluun annettavalla sähköisellä lomakkeella on mahdollista 

vastata seuraaviin kohtiin: 

- Yleiset huomiot luonnoksesta hallituksen esitykseksi saamen kielilain 

muuttamisesta  

- Onko esityksessä huomioitu kaikki relevantit viranomaiset ja ovatko 

viittaukset viranomaisiin ajan tasalla?  

- Olisiko syytä sisällyttää lakiin erillinen säännös kielellisistä oike-

uksista sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa ja tulisiko tämä tehdä 

lain 32 §:ää muuttamalla vai lisäämällä kokonaan uusi säännös? Tällä het-

kellä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut on mainittu voimassa olevan 

lain perusteluissa, mutta käytännössä kielelliset oikeudet toteutuvat 

sosiaali- ja terveydenhuollossa huonosti.  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-7f2c-4de7-98f5-4ae577058179&respondentId=f29c177f-b2b4-4ccd-9926-291b853e1c9e
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-7f2c-4de7-98f5-4ae577058179&respondentId=f29c177f-b2b4-4ccd-9926-291b853e1c9e
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=861601e5-7f2c-4de7-98f5-4ae577058179&respondentId=f29c177f-b2b4-4ccd-9926-291b853e1c9e


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 29.3.2017 14 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

- Onko esityksessä otettu riittävästi ja tarpeeksi kattavasti huomioon 

meneillään oleva maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

misuudistus ja sen tuomat muutokset?  

- Onko esityksessä huomioitu oikein viittaukset muuhun lainsäädäntöön?  

- yleisiä huomioita hallituksen esityksestä saamen kielilain 
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Khall 116 § Kesätyöllistäminen ja oppisopimustuki  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alla esitetyn käytännön kesätyö- ja oppi-

sopimustuesta ja toimittaa päätöksen työnsuunnittelijan tehtäviä hoita-

valle viranhaltijalle, nuorisotoimeen, kunnan kotisivuille, ilmoitustau-

lulle, työ- ja elinkeinotoimistoon, Enontekiön Sanomiin ja Enontekiön 

yrittäjät ry:lle. 

 

Kunnanhallitus päättää, että kunnan kesätyöpaikat laitetaan haettavaksi 

5.5.2017 mennessä. Tavoitteena on, että kaikki nuoret saavat yrityksistä 

tai kunnasta kesätyöpaikan. Kunnan kesätyöpaikkojen työn kesto ja työaika 

määritellään sen jälkeen, kun tiedetään hakijoiden määrä.  

 

Selostus 

 

Enontekiön kunta tukee opiskelijoiden kesäajan työllistymistä  

-kesätyötuella yrityksille ja 

-työllistämällä kunnan toimipisteisiin. 

 

Enontekiön kunnan vuoden 2017 talousarvion kustannuspaikalle työllistämi-

nen on varattu työllistämiseen, opiskelijoiden kesäajan työllistämistu-

keen yrityksille ja oppisopimustukeen yrityksille sekä kuntalisään 6250 

euroa. 

 

Opiskelijoiden kesäajan työllistämisen määräraha on kohdennettu edellis-

vuosina pääasiassa yksityisille. Kunnan hallintokunnat ovat voineet saada 

yleishallinnon alla olevaa opiskelijoiden kesäajan työllistämistukea, 

mikäli määrärahaa on ollut hakuajan jälkeen käyttämättä. 

 

Kunta on työllistänyt viime vuosina nuoria lähinnä sivistystoimeen ja 

perusturvaan. Kustannukset on maksanut työllistävä hallintokunta.  

Kunnan työllistämisessä on keskusteltu keskitetystä hausta, mikä monessa 

kunnassa on käytössä. Näin kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus hakea 

kunnan järjestämiä kesätyöpaikkoja. Tavoitteena on, että kaikki nuoret 

saavat yrityksistä tai kunnasta kesätyöpaikan. Kunnan kesätyöpaikkojen 

työn kesto ja työaika määritellään sen jälkeen, kun tiedetään hakijoiden 

määrä. Näin varmistetaan, että kaikki saavat työpaikan. 

 

Kunnan työpaikoissa nuorten perehdyttämiseen tehtäviin ja ohjaukseen sekä 

tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  

  

Kesätyötuki ja oppisopimustuki  

 

Kesätyötuki yrityksille/ myöntämisen edellytykset 

- Nuori (koululainen, opiskelija tai nuori vailla tutkintoa tai ammatti-

taitoa, nuoren tulee olla 15 vuotta täyttänyt) on kesätyönhakijana työ- 

ja elinkeinotoimistossa,   

- Nuorta ei voida työllistää muilla työvoimatoimiston tukitoimenpiteillä,  

- tukeen oikeuttava työaika enintään 1 kk/opiskelija, 

- tuki 300 €/kk/nuori, enintään 50 % maksetusta palkasta, 
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- tuki ei koske perheenjäseniä, ellei työnantaja ole kirjanpitovelvolli-

nen, 

- tukea ei voida myöntää, mikäli työllistettävä nuori on ollut samana 

kesänä kunnan työpaikassa tai toisessa tukityöpaikassa, 

- työnantaja sitoutuu noudattamaan työehtosopimuksia ja nuoria työnteki-

jöitä koskevia säädöksiä, 

- tuki maksetaan jälkikäteen palkkatodistusta ja kirjallista työsopimusta 

vastaan, 

- työnantajan tukihakemus toimitetaan Enontekiön kunnanvirastoon työn-

suunnittelijan tehtäviä hoitavalle viimeistään pe 19.5.2017 mennessä ja 

- tukipäätökset pyritään tekemään ke 24.5.2017 mennessä.  

 

Oppisopimustuki yrityksille  

Oppisopimustuki on tarkoitettu enontekiöläisille yrityksille, kun yritys 

ottaa henkilön suorittamaan perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Oppi-

sopimustukea myönnetään yhteensä 12 kk. Tuki myönnetään hakujärjestyksen 

mukaan ehdot täyttävälle hakijalle.  Tuen määrä oppisopimuskoulutettavaa 

kohti 150 euroa/kk, enintään 12 kk. ajaksi. Vapaamuotoinen hakemus toimi-

tetaan kuntaan kirjallisena. Päätökset tuen myöntämisestä tekee hallinto-

johtaja.  

 

Oppisopimustuen myöntämisen edellytykset 

-tuki on tarkoitettu Enontekiöllä toimiville yrityksille, 

-tukea myönnetään sekä perusammatti- että lisäkoulutukseen, 

-tuen myöntämisen edellytyksenä on sopimus oppisopimuskoulutuksesta Oppi-

sopimuskeskuksen, 

-tuki edellyttää oppisopimuskoulutuksen keston ajan voimassaolevaa työso-

pimusta ja työn tulee olla kokoaikaista (vähintään 30 h/vko), 

-tuki maksatetaan jälkikäteen joulukuussa 2016 oppisopimustyöntekijän 

palkkatodistusta vastaan ja 

-tukea ei myönnetä kunnan konserniyhtiöille. 

 

Tiedoksi 

Palvelu- ja asuntosihteeri  

Vastuuviranhaltijat 

Työ- ja elinkeinotoimisto 

Enontekiön yrittäjät ry.  
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Khall 117 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovu-

tusilmoitusten osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen lautakunta on käsitellyt kiinteistönluovutusilmoitukset 1.3.2017 

35 §.  

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Liitteenä on kopio teknisen lautakunnan päätöksestä.  

 

Liite  

3 Tekninen lautakunta 1.3.2017 § 35 

 

Tiedoksi 
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Salassa pidettävä/ Laki viranomaisen toi-

minnan julkisuudesta 24 § kohta 23 

Khall 118 § Velkajärjestelyyn liittyvä kiinteistön osan ostotarjouksen 

hyväksyminen  
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Salassa pidettävä/ Laki viranomaisen toi-

minnan julkisuudesta 24 § kohta 23 

Khall 119 § Verohuojennushakemus  
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Khall 120 § Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston 

esille ottamat asiat 

Seppo Alatörmänen: GPS/Latujen huolto näkyy verkossa, tulee saada käyt-

töön myös kunnan puolella.  

Jaakko Alamattila: Kunnanjohtajalle tulee antaa oikeudet päättää kylien 

ilmoitustauluista ja kiinteistönluovutusilmoitusten käsittelystä. 

Sari Keskitalo: KELAn palvelujen ja poliisin toiminnan turvaaminen; kun-

nanhallitukselle tulisi valmistella lausunto asiasta. 

Kunnanjohtaja totesi poliisipalvelujen osalta olleensa yhteydessä polii-

sipäällikköön. Te-toimiston kanssa on oltu myös yhteydessä ja sieltä on 

tulossa henkilö käymään kunnassa. Todettiin, että valmistellaan kunnan-

hallitukselle lausunto asiasta.  

Ulla Keinovaara: Kelaan tulisi olla yhteydessä palvelujen pysymiseksi 

täällä ja ottopaikan säilyminen kunnassa.   
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Khall 121 § Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Käsittely 

Ulla Keinovaara kannatti esitystä.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää ottaa varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuteen 

ajalle 1.4.2017 – 21.4.2018 Tiia Saation. Määräaikaisuuden peruste on 

toistaiseksi valitun viranhaltijan virkavapaus.  

Selostus 

 

Vs. varhaiskasvatusohjaaja on ollut lakisääteisellä virkavapaalla 

20.12.2016 alkaen ja on edelleen 6.3. asti. Hän palaa vakinaiseen tehtä-

väänsä Riekon vastaavaksi lastentarhanopettajaksi virkavapaansa jälkeen. 

 

Hallintosäännön 33 §: Mikäli valtuuston täytettäväksi kuuluva virka on 

avoinna tai mikäli sitä hoitava viranhaltija on estynyt hoitamasta vir-

kaansa voi kunnanhallitus valita tilalle viransijaisen tai avoimen viran 

hoitajan.  

 

Sivistyslautakunta on 23.2.2017 ja kunnanhallitus 6.3.2017 käsitellyt 

lähinnä varhaiskasvatusohjaajan tehtäväjärjestelyjä.  

Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuus on laitettu sivistystoimessa ha-

kuun 16.3.2017. Sivistyslautakunnan oli tarkoitus käsitellä asiaa kokouk-

sessaan 28.3.2017, mutta sivistyslautakunnan kokousta ei saatu päätösval-

taiseksi.  

Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki yksi henkilö, Tiia Saatio, 

joka toimii Päiväkoti Riekossa saamenkielisten puolella lastentarhanopet-

tajana.  

Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuus on ollut haettavana alla olevalla 

ilmoituksella: 

”Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden 

Viransijaisuusaika on 1.4.2017 – 21.4.2018. Määräaikaisuuden peruste on 

toistaiseksi valitun viranhaltijan virkavapaus.  

Varhaiskasvatusohjaaja toimii kunnan sivistystoimessa varhaiskasvatukses-

ta vastaavana viranhaltijana. Hän vastaa mm. kunnan päivähoidon ohjauk-

sesta, kehittämisestä sekä taloudesta ja hallinnosta (ml. henkilöstöhal-

linto).  

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu 

vastaava koulutus. Käytännön kokemus varhaiskasvatuksesta, esimiestyöstä 
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ja kunnallinen kokemus katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös saamenkie-

len taito. 

Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vas-

taanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel-

vittämisestä annetun lain (14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote. 

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Hakemukset ansioluetteloineen sekä ko. viransijaisuuden kannalta keskei-

set opinto- ja työtodistukset toimitetaan 24.3.2017 klo 15 mennessä 

osoitteella Enontekiön kunta/Sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 

Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi. 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen  

p. 0400 694 945 ja rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi 040 547 

4938. 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi.” 

Tiedoksi 

Sivistyslautakunta 

 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 29.3.2017  108-121 

   

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 108, 109, 110, 111,113,115, 116, 117,120,   

 

 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 112,114,118,119,121. 

  

 

 

 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: 112,114,118,119,121. 

 

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

