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  Jaakko Alamattila   II vpj 
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olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjan  

allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Outi Kurkela   Leena Palojärvi  

 

 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  5.6.2019 klo 15 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

132 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

133 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

134 § Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö 

135 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista 

136 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

137 § Hallintosäännön hyväksyminen 

138 § Vaalikelpoisuus kunnallisiin toimielimiin 

139 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

140 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jien vaali 

141 § Elinvoimalautakunnan vaali  

142 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

143 § Hyvinvointiraportti 2018 

144 § Henkilöstöjohtajan toimen muuttaminen viraksi ja viran täyttäminen 

145 § Lausunto Käsivarren alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

146 § Talousarvioraami 2020-2022 

147 § Jäsenen ehdottaminen suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon 

toimikaudeksi 1.10.2019 - 30.9.2022 

148 § Vammaisneuvoston sihteerin nimeäminen 

149 § Nuorisovaltuuston sihteerin nimeäminen 

150 § Asianhallintajärjestelmän hankinta 

151 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 3.6.2019 3 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 132 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Outi Kurkela 

ja Leena Palojärvi.  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tyksen pykälän 133 jälkeen käsiteltävällä seuraavalla asialla: Ympäris-

tönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Outi Kurkelaa ja Leena 

Palojärveä. Kunnanjohtaja esitti, että käsiteltäisiin lisäasiana pykälän 

133 jälkeen elinvoimalautakunnan juuri käsittelemä Ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen kuntien välinen yhteistyö ja kutsutaan kokoukseen asiaa sel-

vittämään ympäristöpäällikkö Teresa Ojala, minkä kunnanhallitus hyväksyi 

yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

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

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

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

kouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arki-

päivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15 alkaen kunnan kotisivulla. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. 

aikana Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 133 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen 

jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset  

 

Päätös  

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

-Tunturi-Lapin kehityksen tilannekatsaus 

-Karesuvannon monitoimitalon työryhmän perustaminen  

 

Merkitään, että Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 

14.25. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi.   

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia 

tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa 

evästyskeskustelun. 

 

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää ky-

symyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 

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

tuksen pj ja kunnanjohtaja 

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

lussa 

22.5. Yhdistysfoorumi 

23.-24.5. Rajakuntien neuvosto, Murmansk, valtuuston pj. ja kunnanjohtaja 

29.5 Rajaseutuhankkeen ohjausryhmän kokous, Helsinki, kunnanjohtaja 

Tulossa 

4.6. HYTE-ryhmän kokous 

5.6. Virastokokous 

6.6. Poroparlamentti, Rovaniemi 

11.-12.6. Tornionaakson neuvoston vuosikokous, Haaparanta 

12.6. Saamelaisten kielelliset oikeudet, Oikeusministerio, Hetta 

12.6. Tunturi-Lapin Kehitys, Hetta, TLK:n hallitus  

13.6. Valtuuston kokous 

14.6. Lapin kuntajohtajien tapaaminen, Sodankylä 

17.-19.6 Euroopan komissio, Bryssel, kunnanjohtaja 

Päätökset 

-  

Valmistelussa 

- Talousarvio 2020 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Muut  

-Valtionvarainministeriö, Suomen ja Norjan rajaseutuyhteistyötä koskevan 

selvityshankkeen asettamispäätös 

-Kunnanjohtajan loma 24.6.-21.7.2019 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 134 § Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Merkitään, että kunnanhallitus päätti pitää tauon klo klo 15.30-15.40, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

Käsittely 

Yhteistoiminta-alueen ympäristöpäällikkö Teresa Ojala oli selvittämässä 

asiaa kokouksessa.  

Merkitään, että Outi Kurkela oli poissa kokouksesta Ojalan selvityksen 

aikana klo 15.25 – 15.30. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Elinv.ltk 3.6.2019 79 § 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle: 

1. hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen ympäristönsuojelun tehtä-

vien järjestämisestä. 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimusluonnokseen teknisluontoisia 

muutoksia. 

3. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään ostopalvelusopimuksen väliaikaises-

ta ympäristönsuojelunviranomaistoiminnasta kunnes yhteistoiminta-

aluesopimus astuu voimaan.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa 

 

Selostus: 

Kunnassa on oltava ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toi-

mielimenä tai kuntalain mukaisena kuntien yhteistoimintana. Toimielimen 

tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viran-

omaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelun yleinen edistäminen.  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun val-

vomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: 

1. huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai 

määrätyistä tehtävistä;  

2. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehit-

tämisestä; 

3. huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvi-

tyksistä ja tutkimuksista; 

4. osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen 

ja neuvonnan järjestämiseen; 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

5. antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuoje-

luun liittyvistä asioista muille viranomaisille; 

6. huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamises-

ta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 

7. edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 

ympäristönsuojeluasiassa sekä 

8. suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympä-

ristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastolii-

kennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti 

lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviran-

omaistehtävänsä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun 

edun valvojana. Tässä tehtävässään se toimii erityislainsäädännön perus-

teella itsenäisessä ja riippumattomassa asemassa. Kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisen voidaan siten katsoa myös ajavan kestävän kehityksen, ym-

päristön ja samalla yleistä etua vaikka yksittäistapauksissa tämä voi 

olla ristiriidassa yksittäisen edun kanssa. 

Ympäristösuojelun tehtävät on hoidettu Enontekiön kunnassa tähän saakka 

kunnan omana toimintana. Viranhaltijat kunnanjohtajan johdolla ovat sel-

vittäneet ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista tulevaisuudessa, koska 

kunnassa ko. tehtäviä hoitanut viranhaltija on eläköitymässä. Yhtenä 

vaihtoehtona on ollut liittyminen Sodankylän ja Muonion kuntien yhteis-

toiminta-alueeseen. Myös Inarin ja Utsjoen ovat ilmaisseet halukkuutensa 

liittyä Sodankylän ja Muonion väliseen yhteistoiminta-alueeseen. Sodanky-

län ja Muonion kuntien välisen sopimuksen mukaan yhteistoimintasopimuksen 

piiriin voi liittyä myös muita kuntia. Järjestely edellyttää sopimuskun-

tien osalta täydennettyä sopimusta. Sopimuksen muuttaminen edellyttää 

kaikkien sopijakuntien yhtäpitäviä päätöksiä.  

 

Asiaa on valmisteltu kevään 2019 aikana. Yhteistoiminta kyseisten kuntien 

välillä olisi mahdollista aloittaa 1.1.2020. Sopimuksen tarkoituksena on 

varmistaa samantasoiset ja kustannustehokkaat palvelut kaikissa sopija-

kunnissa. Liitteenä oleva sopimusluonnos on valmisteltu Sodankylän ja 

Muonion välisen sopimuksen pohjalta. Koska mukana on nyt uusia kuntia, on 

luonnokseen muutettu mm. kustannusjaon periaatteita, jaoston jäsenten 

määräytyminen sekä jaoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta päät-

täminen. Laajentuvan alueen myötä myös henkilöstöresurssien tarve kasvaa. 

Tarkoituksena on, että henkilöstöön kuuluisi ympäristöpäällikkö ja kolme 

ympäristötarkastajaa sekä lisäksi Sodankylässä olisivat tarvittavat sih-

teeri- / hallintopalvelut.  Sihteeri- / hallintopalveluiden tarpeen on 

arvioitu olevan noin 0,4 htv. Vastuukunta perustaisi uudet tarvittavat 

virat. Henkilöstöstä ympäristöpäällikkö ja 1 ympäristötarkastaja sijoit-

tuisivat Sodankylään, 1 ympäristötarkastaja Inarin kuntaan ja 1 ympäris-

tötarkastaja joko Muonion tai Enontekiön kuntaan. Kaikissa kunnissa säi-

lyisi toimipiste. 

 

Liitteet: 

8 Sopimusluonnos ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä 

9 Henkilöstösuunnitelma ympäristönsuojelun yhteistoiminnan henkilöstö-

resursseista 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

10 Sodankylän kunnanhallitus 21.5.2019 §221 

11 Alustava kustannustenjako  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät.  

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 135 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

Jaakko Alamattila: Tunturi-Lapin kehityksen valtuuskunnan kokous. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 136 § Virasto-organisaatiomallin hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Virasto-organisaatio hyväksytään kahden vuoden kokeiluna.  

 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 16.50-17.00, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla lukuunotta-

matta Birgitta Eiraa, joka poistui tauon aikana.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan virasto-organisaatio-

mallin 3.6.2019 lukien ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna 

malli ja tuoda tarvittavat asiat päätettäväksi.  

 

Kunnanhallitus päättää, että talousarvioon tehtävät määrärahasiirrot to-

teutetaan 1.1.2020, joten siltä osin täytäntöönpano perusterveydenhuol-

lon, erikoissairaanhoidon ja palo- ja pelastustoimen osalta siirtyy em. 

ajankohtaan.  

 

Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle tehdä teknisluotoiset 

korjaukset virasto-organisaatioon.  

 

Kunnanhallitus päättää viedä asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

Selostus  

Virasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja. Organisaatio jakaantuu pal-

velualoihin ja toimialoihin. Palvelualoja johtavat prosessinjohtajat. 

Toimialoja johtavat toimialajohtajat ja –vastaavat.  

  

Virasto-organisaatiota on käsitelty johtoryhmässä 20.5.2019. Johtoryhmä 

oli yksimielinen liitteenä esitetystä virasto-organisaatiomallista. 

 

Virasto-organisaatioluonnoksesta on pyydetty selostusosassa olevan lisäk-

si kommentteja 15.2.2019 johtoryhmältä.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.5.2019 § 123 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelua virasto-organisaatiomallista.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää käydä evästyskeskustelua virasto-

organisaatiomallista.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 luki-

en ehdollisena siten, että valtuusto päättää yhteneväisen luottamushenki-
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

löorganisaation ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja 

tuoda tarvittavat asiat päätettäväksi.    

 

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 25.3.2019 § 63 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pykälä tuodaan käsittelyyn 

vasta yhtä aikaa luottamusmiesorganisaation kanssa.  

 

Käsittely 

Taru Mäkitalo esitti, että pykälä tuodaan käsittelyyn vasta yhtä aikaa 

luottamusmiesorganisaation kanssa. Leena Palojärvi ja Outi Kurkela kan-

nattivat esitystä. Keskustelun päättyessä puheenjohtaja kysyi, voiko kun-

nanhallitus hyväksyä yksimielisesti Taru Mäkitalon esityksen, minkä kun-

nanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä virasto-organisaatiomallin 1.6.2019 luki-

en ja antaa kunnanjohtajan tehtäväksi toimeenpanna malli ja tuoda tarvit-

tavat asiat päätettäväksi.    

 

Selostus 

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion 2019 tavoitteissa 

luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistamisesta kokeilun 

perusteella. 

Virasto-organisaatio kuvaa Enontekiön kunnan palvelutuotantoa siten, että 

tämän esityksen kaaviot määrittävät  

– Palveluiden tuotantoprosessit ja  

– Hallinnolliset johtosuhteet. 

 

Prosessivastaavat nimetään hallintosäännössä. Tehtävät määritetään tehtä-

väkuvissa. 

 

Virasto‐organisaation valmistelu  
•Kuntastrategia 2017: Kunnassa rohkaistaan kokeiluihin  

•Valtuuston päätös 2017  

– Kahden vuoden kokeilu luottamushenkilöorganisaatiosta  

– Luottamushenkilöorganisaation on kokeiluorganisaatio 31.5.2019 saakka 

•Tarkastuslautakunnan kertomus vuodelta 2017 ja palaute organisaatio-

uudistuksesta 13.7.2018 

– ”Päätöksenteko virtaviivaistunut”, ns. rutiinitehtävien kierrättäminen 

jäänyt lautakunnilta pois  

– ”...organisaatiouudistuksen läpivienti on omasta asenteesta kiinni. 

Tämä on jatkuva prosessi ja jatkuu seuraavalla 1likaudella.” 

•Kunnanhallituksen päätös virasto-organisaatiosta 22.5.2017 

•Kunnanhallituksen evästykset uudistaa virasto-organisaatiosta 10.12.2018 

ja 4.2.2019  

•Johtoryhmän käsittelyt, perustuvat toimialojen palautteisiin 

–Syksyllä 2018 kahden päivän seminaari Kilpisjärvellä  

–19.11.2018; toimialoilta pyydettiin palaute 

–18.3.2019; johtoryhmä 
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Liite 

1 Kuva virasto-organisaatiosta 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, muu johtoryhmä 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 
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Khall 137 § Hallintosäännön hyväksyminen 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimie-

lisesti. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki seuraavat muutosesitykset: 

§ 19 kohta 32 alku muutetaan muotoon: 

”Kunnan kokonaiskehittämisestä, viestinnästä jne.”  

 

§ 22 kolmanteen ranskalaiseen viivaan muutetaan seuraava alku:  

”Kunnan elinvoimasta eli kunnan rakentamisesta jne.” 

Siirretään luettelon loppuun: ”- opetuksesta, varhaiskasvatuksesta.” 

 

§ 28 muutetaan vapaa-aikaa koskeva kohta muotoon: ”vapaa-aika, nuoriso ja 

kulttuuri” 

 

§ 39 kohdan 2 lisätään loppuun sulkuihin  

”(koskee toistaiseksi voimassa olevia).” 

 

§ 40:n ensimmäisen virkkeen loppuun lisätään sulkuihin seuraava:  

(kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja).  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan hallintosäännön 

päivitys hyväksytään liitteen mukaisena siten, että se tulee voimaan 

13.6.2017. 

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnan-

hallituksen päättämään tarvittaessa täytäntöönpanoon liittyvistä yksi-

tyiskohdista.  

 

Selostus 

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, 

talouden hoitamisesta sekä toimivallasta henkilöstöasioissa.  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 31.5.2017 hallintosäännön ja se on tullut 

voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen kunnanvaltuuston on päivittänyt hallinto-

säännön 20.12.2017.  

 

Hallintosääntöä on tarpeen uudistaa/päivittää esille tulleiden asioiden 

osalta. Uudistamistyö linkittyy myös mm. kokeiluorganisaatioon, joka 

päättyy 31.5.2019. Hallintosäännön ml. organisaatiouudistuksen perusteis-

ta ja malleista on keskusteltu vuoden aikana useaan otteeseen. 

 

Valmistelun aikana valtuutetuilta on kysytty 7.2.2019 hallintosäännön 

uudistamisesta kommentit. Vastaukset piti toimittaa 21.2.2019. Kommentte-

ja saatiin kolmelta valtuutetulta. Hallintosäännön valmistelusta on käyt 

evästyskeskustelu kunnanhallituksessa 25.4.2019 ja asia oli esillä val-

tuustoseminaarissa 8.5.2019. 

 

Hallintosäännön päivitystarpeita on käsitelty johtoryhmässä kuluneen vuo-
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den aikana ja kysytty 1.4.2019 toimialajohtajilta ja –vastaavilta muutos-

tarpeita erikseen. Vastauksia saatiin 9.4.2019 mennessä yksi.   

 

Johtoryhmä käsittelee hallintosääntöä ennen kunnanhallituksen kokousta.  

 

Hallintosäännön muutokset ovat merkitty siten, että lisäykset on merkitty 

sinisellä ja poistettavat kohdat on yliviivattu. 

 

Liite  

2 Hallintosääntö 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 138 § Vaalikelpoisuus kunnallisiin toimielimiin 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää merkitä vaalikelpoisuutta koskevaan lainsäädäntöön 

liittyvät asiat tietoonsa saatetuksi ja toimittaa ne edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

Selostus  

Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 

71 §:ssä. Sillä tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, 

jotta hänet ylipäänsä voidaan valita kunnan luottamustoimeen. 

Lain 72 - 77 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden ra-

joituksista. Kunnanhallituksella, lautakunnalla, valiokunnalla ja johto-

kunnalla voi olla jaostoja. Vaalikelpoisuus toimielimen jaostoon arvioi-

daan samoin perustein kuin vaalikelpoisuus toimielimeen (30.5 §). Useim-

miten vaalikelpoisuuden rajoitus liittyy henkilön virka- tai työsuhtee-

seen asianomaiseen kuntaan tai kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön 

tai säätiöön. 

Kuntalain 70.2 §:n nojalla henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-

meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyyn-

nöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 

vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. 

Vaalikelpoisuuden rajoitukset ovat poikkeus kuntalaisten oikeudesta osal-

listua kunnan hallintoon. Oikeuksia rajoittavien säännöksiä on yleensä 

tulkittava suppeasti. Rajatapauksessa henkilö katsotaan vaalikelpoiseksi. 

Vaalikelpoisuuden lähikäsite on esteellisyys. Sillä tarkoitetaan henkilön 

puolueettomuuden vaarantumista yksittäisessä asiassa. Esteellisyydestä 

säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolaissa. 

Jos kunnanhallitus katsoo valtuuston päätöksen lainvastaiseksi, kunnan-

hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (96 §). Toimeen valitun 

luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on 

lopullisesti ratkaistu, jos kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt 

valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta (79.2 §). 

Jos luottamustoimeen on valittu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, va-

lintapäätös voidaan saada valituksella kumotuksi. Valittu henkilö hoitaa 

tointaan kuitenkin siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu 

(kuntalain 79 §). Jos valintapäätöksestä ei valiteta, päätös saa lainvoi-

man ja toimielimeen valitun vaalikelpoisuus voi tulla arvioitavaksi vasta 

olosuhteiden muuttumisen perusteella. 

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan 

toimen vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin hen-

kilö valitaan luottamustoimeen. Laissa ei säädetä suostumuksen kirjalli-
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sesta muodosta, lukuun ottamatta valtuustoehdokkaan antamaa suostumusta. 

Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu 

suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen. 

Oheismateriaalina on kuntaliiton yleiskirje valinnoista ja yhteenveto 

kuntaliiton linjauksista koskien luottamushenkilöiden kaksoisrooleja.  

Oheismateriaalina  

1 Kuntaliiton yleiskirje valinnoista 

2 Yhteenveto kuntaliiton lakimiesten vastauksista koskien luottamushenki-

löiden kaksoisrooleja 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 139 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kes-

kuudestaan toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 puheenjohtajan sekä ensimmäi-

sen ja toisen varapuheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä pykälä tarkastetaan koko-

uksessa. 

 

Selostus 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val-

tuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta 

lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoi-

mituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnä-

olo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Kunnan hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

2 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan 1 vuoden toimikaudeksi. 

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua 

johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 140 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän 

jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheen-

johtajan. 

 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

 

Selostus 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 

 

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lail-

lisuuden valvonnasta; 

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edus-

taa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestä-

misestä. 

 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista 

valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohta-

jaa. Kunnanhallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallituk-

sen varajäseniksi voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen 

toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 73 

§:ssä. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 141 § Elinvoimalautakunnan vaali  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä 

elinvoimalautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ni-

meää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. 

 

Selostus 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on 7 jäsentä. Val-

tuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 142 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä 

hyvinvointilautakuntaan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 

nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi. 

 

Selostus 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on 7 jäsentä. Val-

tuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. Lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 143 § Hyvinvointiraportti 2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointiraportin esittelyn tässä 

vaiheessa ja käsittelee asian hyte-ryhmän käsittelyn jälkeen.  

 

Selostus  

Hyte-ryhmä kokoontuu 4.6.2019. Kokouksessa esitellään hyvinvointiraportti 

2018. 

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointilautakunta 21.3.2019 § 37  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan keskustelun jälkeen.  

 

Käsittely: 

Lautakunta keskusteli lastensuojelun ja tukea tarvitsevien lapsiperheiden 

tilanteesta ja palveluista.   

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää hyvinvointiraportin kunnanhallitukselle 

valtuustolle esitettäväksi. Hyvinvointilautakunta esittää, että kunnan 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä käsittelee raportin ja antaa 

siitä lausunnon kunnanhallitukselle.  

 

Selostus: 

Kunnan tulee seurata väestön hyvinvointia ja hyvinvointisuunnitelman to-

teutumista vuosittain.  

Esityslistan oheismateriaalina ”Hyvinvointiraportti 2018 ” sekä raportti 

”Hyvinvoivat ja aktiiviset enontekiöläiset, hyvinvointikysely kuntalai-

sille 2018 ”. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Khall 144 § Henkilöstöjohtajan toimen muuttaminen viraksi ja viran täyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimie-

lisesti. 

 

Käsittely  

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

Lisätään hakuilmoitukseen: ”Henkilöstöjohtaja vastaa hyvinvointiproses-

sista.” ja ”Saamen kielen taito katsotaan eduksi.”  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää muuttaa henkilöstöjohtajan toimen henkilöstöjohta-

jan viraksi ja hyväksyy selostusosaan kirjatut henkilöstöjohtajan viran 

kelpoisuusvaatimukset, tehtävät ja palkkauksen (KVTES/hinnoittelematon) 

ja laittaa viran haettavaksi selostusosassa olevalla ilmoituksella.   

 

Kunnanhallitus päättää että haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen 

puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, hyvinvointilautakunnan 

puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Kunnanhallituksen jäse-

net voivat halutessaan osallistua haastatteluun.  

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi päättää haastatteluaikatu-

lusta.  

 

Selostus  

Kunnanhallitus on 9.4.2019 § 87 päättänyt, että henkilöstöjohtajan toimi 

on toistaiseksi voimassa oleva 1.5.2019 lukien siten, että työpanos on 

Enontekiön kunnan käytössä kokonaan sen jälkeen kun Muonion kunnan kanssa 

on sovittu aikataulusta. Henkilöstöjohtajan tehtävä tullaan laittamaan 

haettavaksi viimeistään syksyllä. Samalla kunnanhallitus päätti antaa 

kunnanjohtajalle tehtäväksi oikeuden sopia Muonion kunnan kanssa hyväksy-

tyn sopimuksen muuttamisesta koskien henkilöstöjohtajan työpanosta.   

 

Hallintosäännön 36 §: mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustami-

sesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta 

sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 

 

Henkilöstöjohtajan viran hakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta hakee henkilöstöjohtajaa toistaiseksi voimassaolevaan 

virkasuhteeseen 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 

 

Henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetysti hoidettavat 

henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen, KT-yhdyshenkilönä toimiminen,  

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen, rek-

rytointiprosessista vastaaminen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin 

kehittäminen, työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja), työ-

terveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen, valmiussuunnittelu ja ICT-alan 

suunnittelutehtäviä (HR), muut kunnan osoittamat tehtävät sekä vapaa-aika 

toimen vastaavan tehtävät, mikäli valtuusto hyväksyy hallintosäännön päi-

vittämisen. 
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Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 5 

vuoden kokemus henkilöstöalan johtotehtävistä. 

 

Eduksi luetaan kokemus kunnan valmius- ja varaussuunnittelusta, työsuoje-

lupäällikön tehtävistä ja esimiesvalmennuksesta.   

 

Arvostamme kehityshakuisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustai-

toja.  

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (hinnoittelematon). Viran täytössä nou-

datetaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanot-

tamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä kelpoisuuden osoittavat opinto- ja 

työtodistukset tulee toimittaa 24.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella 

Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostil-

la kirjaamo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antavat 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945  

Hallintojohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739 6062. 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi 

  

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Khall 145 § Lausunto Käsivarren alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon asiasta.  

 

Päätöshistoria 

Kunnanhallitus 13.5.2019 124 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja totesi, että lausunnon antoon on saatu jatkoaikaa.  

 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:  

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun asiasta.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon asiasta.  

 

Selostus 

 

Ympäristöministeriö on toimittanut kunnalle lausuntopyynnön 19.3.2019 

Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseen 

liittyen.  

Metsähallitus on laatinut Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuun-

nitelman ja lähettänyt sen ympäristöministeriön vahvistettavaksi erämaa-

lain (62/1991) 7 §:n nojalla. Erämaalakia koskevassa hallituksen esityk-

sessä Eduskunnalle todetaan, että ennen erämaa-alueenhoito- ja käyttö-

suunnitelman vahvistamista ympäristöministeriö pyytää suunnitelmasta asi-

anomaisten ministeriöiden ja muiden viranomaisten lausunnot sekä varaa 

myös saamelaisvaltuuskunnalle ja Paliskuntain yhdistykselle tilaisuuden 

lausunnon antamiseen. Metsähallitus on Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja 

käyttösuunnitelmaa laatiessaan kuullut jo laajalti maakunnallisia ja pai-

kallisia viranomaisia, asukkaita ja muita intressitahoja. Ympäristöminis-

teriö pyytää jakelussa mainituilta lausunnon Käsivarren erämaa - alueen 

hoito – ja käyttösuunnitelmasta viimeistään 17. toukokuuta 2019 mennessä 

 

Liite 

3 Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

4 Lausunto 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät. 

 

Tiedoksi 

Ympäristöministeriö 
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Khall 146 § Talousarvioraami 2020-2022 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarvioraamin ja talo-

usarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen toimialoille, lautakunnille ja 

kunnan tytäryhtiöille.  

 

Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talousarviovuoden ja  

-suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on 

mahdollista.   

 

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 

27.9.2019 mennessä. 

 

Kunnanhallitus päättää, että em. asiakirjoihin voidaan tehdä tarkennuksia 

virkatyönä.   

 

Selostus 

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2019–2021.  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-

tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta-

loussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta-

lousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun-

tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijää-

mä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 

sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvioraamin 

ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuk-

sensa.  

 

Viime vuosina on annettu sitova talousarvioraami hyvissä ajoin alkukesäs-

tä. Lisäksi on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee 

tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla 
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budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunni-

telman loppupäähän. 

 

Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet antaa kunnanhallitus.  

 

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toi-

minnalliset muutokset ja kuntastrategia.   

 

Alustavaa vuoden 2020 talousarvioraamivalmistelua on tehty mm. tarkastel-

tu kahden edellisvuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2019 talousarviota ja tä-

mänhetkistä toteutumaa sekä päivitettyjä kunnan talouden painelaskelmia.  

 

Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä 

vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä on toteu-

tettu 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 pro-

senttia, 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 

1.4.2019 yhden prosentin yleiskorotus. 

 

Talousarviossa 2019 kaikille toimialoille yhteisissä tavoitteissa on an-

nettu tehtäväksi tehdä selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-

esitykset. Talousarvion 2019 toimeenpano-ohjeessa on annettu toimialoille 

tehtäväksi laatia talousarvion sisältämä selvitys kunnan palveluraken-

teesta ja toimenpide-esitykset sekä toteutusaikataulu helmikuun loppuun 

mennessä. Selvityksistä vastasivat toimialajohtajat ja –vastaavat. Toimi-

alat ovat tehneet selvityksensä kunnanjohtajalle. Kunnanhallitus keskus-

teli 9.4.2019 tehdystä selvityksestä, toimialojen esityksistä ja kunnan-

johtajan alustuksesta sekä antoi evästyksensä jatkovalmisteluun. Kunnan 

johtoryhmä on käsitellyt selvitystä 18.3.2019 

 

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt talousarvioraamia 6.5.2019 ja käsittelee 

3.6.2019.  

 

Talousarvioraami ja laadintaohjeet ovat liitteenä.  

 

Liite 

5 Talousarvioraami  

6 Talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 laadintaohje  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät.  

 

Tiedoksi 

Toimialat 

Lautakunnat  
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Khall 147 § Jäsenen ehdottaminen suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissi-

oon toimikaudeksi 1.10.2019 - 30.9.2022 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan ehdokkaaksi varajäseneksi 

kunnanhallituksen puheenjohtajan suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissi-

oon toimikaudeksi 1.10.2019 - 30.9.2022. Kunnanhallitus tukee Muonion 

ehdokkaan valitsemista varsinaiseksi jäseneksi. 

 

Selostus 

Rajajokikomissio on toimittanut Torniolaakson kuntiin kirjeen, jossa se 

pyytää jäsenen ehdottamista suomalais-ruotsalaiseen rajajokikomissioon.  

 

Rajajokikomissio on Suomen ja Ruotsin valtioiden välinen yhteistyöelin, 

joka hoitaa rajajokisopimuksessa (valtiosopimus 91/2010 rajajokisopimus 

Suomen ja Ruotsin välillä; HE 264/2009) määrättyjä tehtäviä. Rajajokiso-

pimuksen mukaan sekä Suomi että Ruotsi nimittävät kumpikin komissioon 

määräajaksi kolme jäsentä. 

 

Yhden jäsenen tulee olla vesiasioista vastaavasta valtion viranomaisesta 

ja yhden sopimuksen soveltamisalueen kunnasta. Kolmannen jäsenen edusta-

maa yhteisöä ei ole sopimuksessa määritelty, mutta yhteistyön edistämi-

seksi tämän tulisi edustaa jotakin tärkeistä sidosryhmistä, kuten Tor-

nionjoen vesistöalueen elinkeinoelämää tai alueella toimivia järjestöjä. 

Kullekin jäsenelle tulee nimittää yksi tai useampia varajäseniä. (Rajajo-

kisopimus, artikla 9). 

 

Rajajokikomission suomalaisjäsenet ovat tällä hetkellä: 

Timo Jokelainen, Suomen puheenjohtaja 31.12.2019 saakka (varajäsen Pekka 

Räinä), Lapin ELY-keskus 

Matti Myllykangas, Muonio (varajäsen Eugen Parviainen, Ylitornio) 

Paula Aikio-Tallgren, Tornio (varajäsenet Kalervo Aska, Pello ja Marika 

Kylmämaa, Kolari). 

 

Jäsenistä Myllykankaan ja Aikio-Tallgrenin sekä heidän varajäsentensä 

kausi päättyy 30. syyskuuta 2019. 

 

Suomessa valtioneuvosto nimittää rajajokikomission varsinaiset ja varajä-

senet. Komission muiden jäsenten nimittämiseksi pyydetään rajajokisopi-

muksen soveltamisalueen kunnilta (Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Yli-

tornio ja Tornio) ehdotuksia jäseniksi. 

 

Tornionlaakson kuntia pyydetään yhdessä esittämään seuraavaksi toimikau-

deksi 1.10.2019 – 30.9.2022 kaksi ehdokasta rajajokisopimuksen sovelta-

misalueen kuntia edustaviksi komission jäseniksi, sekä esittämään kaksi 

ehdokasta tornionlaaksolaisia sidosryhmiä edustavasta järjestöstä tai 

muusta yhteisöstä. Kutakin ehdokasta kohden tulee lisäksi esittää kaksi 

varajäsentä. 

 

Komission työkielet ovat suomi ja ruotsi. 
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Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään eh-

dokkaita laissa tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mu-

kaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. (Laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986/609, 4 a §). 

 

Ehdotusten tulee olla rajajokikomission kansliassa viimeistään 1.87.2019. 

 

Kysymyksiin vastaa rajajokikomission Suomen puheenjohtaja Timo Jokelai-

nen. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset merkittävät. 

 

Tiedoksi 

Rajajokikomissio 

Nimetyt 
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Khall 148 § Vammaisneuvoston sihteerin nimeäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä vammaisneuvoston sihteeriksi vanhustenhuol-

lon palvelupäällikön.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on asettanut vammaisneuvoston 25.8.2017 ja nimennyt sih-

teeriksi perusturvajohtajan, joka on eläköitymässä.  

 

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan kunnanhallitus osoittaa vammais-

neuvostolle sihteerin.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi 
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Khall 149 § Nuorisovaltuuston sihteerin nimeäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä nuorisovaltuuston sihteeriksi nuorisotyön-

tekijän.  

 

Selostus 

Kunnanhallitus on asettanut nuorisovaltuuston 25.8.2017 ja nimennyt sih-

teeriksi vapaa-aikasihteerin. Virka lakkautetaan 1.8.2019 lukien ja teh-

tävää ei ole täytetty.  

 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston sihteerinä ja 

ohjaajana toimii vapaa-aikasihteeri. 

  

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi 
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Khall 150 § Asianhallintajärjestelmän hankinta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä puitesopimuksen perusteella Kuntien Tiera 

Oy tarjoaman CaseM –asianhallintajärjestelmän hankinnan.  

 

Selostus 

Kunnan tavoitteisiin kuuluu digitalisaation edistäminen ja sähköisten 

palveluiden kehittäminen. Asianhallinnan ja asiakirjahallinnon sähköistä-

minen tuo sekä säästöjä että tehokkuutta toimintaan. Kunnassa asianhal-

linta liittyy kaikkiin hallinnon prosesseihin. Kuntia velvoitetaan lain-

säädännössä hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huo-

lehtimaan asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tie-

tojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, 

eheydestä sekä muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Hyvän 

tiedonhallintatavan varmistaminen edellyttää kuntaorganisaation asiakir-

jahallinnon ja arkistotoimen osa-alueiden kokonaisvaltaista hallintaa 

lainsäädännön vaatimukset huomioiden.  

 

Vuoden 2018 talousarvio sisälsi asianhallintajärjestelmän hankinnan. Kun-

nanhallitus on 10.12.2018 hyväksynyt asianhallintajärjestelmän käyttöön-

oton suunnitelman vaiheittain siten, että hankinta toteutetaan vuoden 

2019 alussa.  

 

Ohjelmistohankinnan tavoitteena on työprosessien helpottaminen ja toimin-

tojen automatisointi. Ohjelmiston käyttöönotolla arvioidaan olevan aina-

kin seuraavat hyödyt:  

-sähköisen tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus  

-asiakirjanhallinta ja kokoushallinta on järjestelmän sisällä helposti 

saatavilla  

-manuaalisen työn väheneminen ja toiminnan tehostaminen  

-säästöt paperidokumenttien käsittelykustannuksissa, arkistointi- kustan-

nuksissa yms.  

- kokouskäytäntöjen yhtenäistäminen.  

 

Kunnan viranhaltijoita on tutustunut asianhallintaohjelmisto CaseM:ään ja 

on päädytty esittämään em. ohjelmiston käyttöönottoa. Enontekiön kunta on 

tehnyt yhteistyötä Muonion kunnan kanssa ja Muonion kunta on ottamassa 

käyttöön samaa ohjelmaa. Tavoitteena on viedä projektia samalla aikatau-

lulla ja mahdollisesti säästää hieman kustannuksissa.  

 

CaseM-asianhallintajärjestelmä mahdollistaa asianhallinnan, asiakirjahal-

linnan ja arkistoinnin sähköistämisen, tehostamisen ja automatisoinnin.  

Järjestelmä tukee sähköisen arkistoinnin kehittämistä. Se mahdollistaa 

muun muassa siirtymisen tulevaisuudessa kokonaan sähköiseen arkistoin-

tiin. Järjestelmä luo myös edellytykset järjestää uuden kuntalain mahdol-

listamia sähköisiä kokouksia. 

 

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää 

kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluja yhteistyössä omistaja-

asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa. 
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Tiera perustettiin vuonna 2010 kuntien yhteisten kehityshankkeiden alus-

taksi ja yhteistyöfoorumiksi. Enontekiön kunta omistaa Tieran osakkeita. 

Tiera Tiedonhallinta perustuu Fujitsun CaseM -asianhallintaratkaisuun. 

Tieran asiakasomistajille CaseM-palvelu on tarjolla suorahankintana pui-

tesopimuksen perusteella. Pilvipalvelun hinta perustuu käyttäjien mää-

rään. Laskelmien mukaan käyttöönottokustannukset ovat 30.000 euroa (las-

kutus toteutuneiden työtuntien mukaan). Palveluiden hinnat (kuulutusten 

julkaisu ym.) laskutetaan erikseen. Kuukausimaksut ovat n. 650 euroa.  

 

Tarjous on liitteenä. Oheismateriaalina on CaseM asian- ja asiakirjanhal-

lintaohjelmiston esittely. 

 

Liite 

7 Tarjous 

 

Oheismateriaali 

3 CaseM esittely 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi  

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 3.6.2019 33 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 151 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsi-

teltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 

kunnanjohtaja. 

Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään 

Kuntalain 92 §:ssä. 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viran-

omaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista 

päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, 

joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on 

enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 

   Virkamatkamääräys. 

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 13.5.-

2.6.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

- 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

-  

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

- 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

-8.4.2019 

 

Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä 

myös kokouksessa) 

- 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perus-

teet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 

132,133,135,137,138,139,140,141,142,143,145,147, 151. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 134,136,144,146,148,149,150. 

 

 HValL:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 134,136,144,146,148,149,150. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköi-

nen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, 

johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oi-

kaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän 

nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh-

köisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite. 
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