
Enontekiön kunta   Pöytäkirja  2. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 4.2.2019 klo 14.00-19.15 

 

 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla Elli-Maria Kultima  pj   

olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi  I vpj 

  Jaakko Alamattila   II vpj 

  Outi Kurkela  j  

  Unto Kultima  j 

  Leena Palojärvi  j 

  Elina Rousu-Karlsen  j 

     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Birgitta Eira kvalt I vpj 

Juha-Pekka Mäntyvaara  kvalt II vpj  

 

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä (pl. § 23)   

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Sarita Helttunen varhaiskasvatuksen  

 päällikkö, § 19 

Hannu Autto kehitysjohtaja, § 21 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja, § 25 

  

 

 

Asiat:  18 § - 34 §   

 

  

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 

puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Elina Rousu-Karlsen  Unto Kultima 

 

   

 

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  6.2.2019 klo 15 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

 

18 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

19 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

20 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

21 § Jyppyrä-Paljasselkä –hankkeen eteneminen  

22 § Kunnan palvelurakenneselvitys  

23 § Kunnanjohtajan johtajasopimuksen päivittäminen 

24 § Esityksen tekeminen opetus- ja kulttuuriministeriölle rajan ylittä-

västä opetuksesta 

25 § Tehostetun palveluasumisyksikön valmistelun tilannekatsaus 

26 § Tilan ostamisen esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle 

27 § Kunnan mediaraportti 2018 

28 § Hallinnon toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019  

29 § Hyvinvointilautakunnalta ja perusturvalta pyydetty toimenpideluette-

lo 

30 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen 

31 § Perushoitajan viran muuttaminen työsopimussuhteeksi 

32 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispal-

velusta (TYP) Lapin kuntien alueella vv.2019-2020 

33 § Hakemus verosta vapauttamiseksi Ei julkinen / salassa pidettävä 

(julkisuuslaki 24 § kohta 23)  

34 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 4.2.2019 3 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 18 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Elina Rousu-

Karlsen ja Unto Kultima. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esitys-

listan kokouksen työjärjestyksen siten, että § 27 (vuokrasopimus) pois-

tettiin listalta.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elina Rousu-Karlsenia 

ja Unto Kultimaa. Kunnanjohtaja esitti, että § 27 (vuokrasopimus) poiste-

taan listalta, 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 19 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jä-

senten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

 

Päätös 

Merkitään tiedoksi.  

 

Merkitään, että kunta yhtyy Revontuli-Opistossa valmistelussa olevaan 

musiikinopettajan/aluevastavaan virkamuutokseen.  

 

Merkitään, että varhaiskasvatuksen päällikkö oli kokouksessa klo 15.10-

15.15 kertomassa päiväkodin saamenkielisen hoidon tilanteesta ja suunni-

telmista.  

 

Merkitään, että kunnassa valmistellaan saamen kielilisän mahdolliset muu-

tokset.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.18-15.30, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

Tapahtuneet 

24.1. Onnittelukäynti, Aki Huhtanen ja Äijä-koira 

24.1. Kilpisjärven paloasemaan tutustuminen 

2.2. Riekonpyyntiin tuttustuminen 

  

Tulevat/Valmistelussa 

6.2. Saamelaisten kansallispäivä 

Virasto-organisaatio 

Rivitalon (Puistomäentie) myynti Hetassa 

Kunnanhallituksen kokous 18.2.2019 mahdollisesti klo 16. 

 

Muut 

Kunnanjohtajan loma 4.-10.3.2019 

Takausten vanhentumisen katkaisemisilmoitusten tiedoksisaaminen  

(Ounasmajat, Sähkö Oy, Saanansäde 4) 

 

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 

16.-18.1. Valtuustomatka, Utsjoki 

20.1. Elisan yhteiskaapelihankkeen kutsuvieras- ja mediatilaisuus, Kil-

pisjärvi ja Skibotn 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

21.-23.1. Enontekiön kunnan talousnäkymät –selvitystyö 

22.1. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous, toiminnanjohtajan 

tehtävä laitetaan avoimeksi 

22.1. Pääjohtaja Väylävirastolta Enontekiöllä ja VT21-seminaari, Hetta 

23.1. Puheenjohtajistolle alustavat havainnot Enontekiön kunnan palvelu-

rakenneselvitys ja painelaskelmat selvitystyö 

25.1. Skabmagovat, Inari 

28.-29.1 Ideasta käytäntöön –koulutus henkilökunnalle ja luottamushenki-

löille 

30.1.2019 Revontuli-Opiston rehtorin tapaaminen 

 

Tulevat/Valmistelussa 

1.3 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallituksen kokous 

- Virasto-organisaatio 

 

Päätökset 

- Kannustepalkkiot 

 

Muut 

- Kysely valtionosuusjärjestelmän kehittämisestä valtiovarainministeriöl-

le 

- Lausunto Revontuli-Opiston musiikinopettajan/aluevastavaan viran muut-

tamisesta musiikinopettajan viraksi 

- Perusturvajohtajan irtisanoutuminen 1.11.2019 alkaen 

- Kunnanjohtajan loma 4.-17.3.2019 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 20 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

 

Elli-Maria Kultima: Elinvoimalautakunnan kokouksessa 29.1.2019 olleet 

asiat. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 21 § Jyppyrä-Paljasselkä –hankkeen eteneminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Käsittely 

Merkitään, että kehitysjohtaja Hannu Autto oli paikalla selvittämässä 

asiaa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.  

  

Selostus 

Kunnan talousarviossa on tavoitteena Jyppyrä-Paljasselkä- hankkeen to-

teuttaminen.  

Hankkeen tilannekatsaus annetaan kokouksessa.  

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutuksen myönteiset.  

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 22 § Kunnan palvelurakenneselvitys  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen ja keskustelee selvitykses-

tä.  

Selostus 

Talousarviossa 2019 kaikille toimialoille yhteisissä tavoitteissa on ta-

voitteena 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 vastaavat toimialajohtajat ja  

–vastaavat. Kunnanjohtaja tuo palvelurakenneselvityksen kunnanhallituk-

selle maaliskuussa.   

Oheismateriaali 

1 Selvitys 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 23 § Kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotuk-

sen.  

 

Merkitään, että Leena Palojärvi, Elina Rousu-Karlsen ja Unto Kultima jät-

tivät päätökseen eriävän mielipiteen liitteen osalta. 

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.35-17.45, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu entisellä kokoon-

panolla. 

  

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 

kokouksesta tämän pykälän ajaksi.   

 

Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen esitti, että palkitseminen pel-

kästään rahallisesti, jos puheenjohtajisto näkee sen tarpeelliseksi. Ei 

harrastustoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvää palkitsemista. Leena Palo-

järvi ja Unto Kultima kannattivat esitystä.  

 

Kunnanhallitus kutsui kunnanjohtajan yksimielisesti kuultavaksi, minkä 

jälkeen kunnanjohtaja poistui kokouksesta.  

 

Jaakko Alamattila kannatti kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotusta.  

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska 

oli tehty kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeava kanna-

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

tavat kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne 

jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin esitystä, äänestävät ”ei”. Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annet-

tiin 3 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Elli-Maria Kultima, Janne Näkkälä-

järvi) ja 3 ”ei” ääntä (Unto Kultima, Leena Palojärvi, Elina Rousu-

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

hallituksen puheenjohtajan ehdotuksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta. 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat tarkennukset kunnanjoh-

tajan johtajasopimukseen noudatettavaksi 5.2.2019 lukien. 

 

Kunnanhallitus toimittaa päätöksen valtuustolle tiedoksi.  

 

Selostus 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.3.2016 kunnanjohtajan johtajasopimuksen.  

 

Kunnanjohtajan tehtävät pohjautuvat kuntalakiin. Tarkemmin tehtävät poh-

jautuvat lähinnä kuntastrategiaan, hallintosääntöön sekä kunnanvaltuuston 

ja kunnanhallituksen päätöksiin.   
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Kunnanjohtajan tehtävänä on kuntalain mukaan kunnanhallituksen alaisena 

johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohta-

jalle kuuluu lisäksi vastuuta omistajaohjauksesta, konsernivalvonnasta 

sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä niiden operatiivi-

sesta järjestämisestä. Kunnanjohtaja vastaa sopimusten hallinnan opera-

tiivisesta järjestämisestä.  

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaan johtajasopimuksen päivitystarpeen 

arviointiin osallistuu kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohta-

jisto ja arviointi tapahtuu kerran vuodessa. Johtajasopimuksen mukaan 

sopimusta tarkennetaan tarvittaessa. Kunnanhallituksen ja –valtuuston 

puheenjohtajisto on keskustellut 3.1.2019 kunnanjohtajan kanssa johtaja-

sopimuksen tarkentamisesta. Keskustelun tuloksena on päädytty esittämään  

liitteessä olevat tarkennukset kunnanjohtajan johtajasopimukseen. Esite-

tyt tarkennukset päättää kunnanhallitus johtajasopimuksen mukaan. 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, 

että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhal-

tijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdo-

tus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.  

 

Liite  

1 Kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset 

 

Oheismateriaali  

2 Kunnanjohtajan johtajasopimus 

 

Valmistelija 

kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto (neuvottelu 3.1.), hal-

lintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Kunnanjohtaja (pykälä+liite) 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 24 § Esityksen tekeminen opetus- ja kulttuuriministeriölle rajan 

ylittävästä opetuksesta  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää tehdä selostusosassa kuvatun esityksen asiasta 

opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

 

Selostus 

Enontekiön kunta on perinteisesti tehnyt yhteistyötä yli valtakunnan ra-

jojen Ruotsin ja Norjan valtioiden pohjoisten kuntien kanssa mm. varhais-

kasvatuksessa (saamenkielinen varhaiskasvatus Karesuvannossa) ja opetus-

toimessa (norjalaisten oppilaiden vaihto Kilpisjärvellä, Kalottikurssi 

lukiolaisille, sekä erilaiset kansainvälistymishankkeet). Yhteistyö on 

luontevaa myös koko saamelaisaluetta koskien. Naapurimaiden kanssa tehtä-

vä yhteistyö on ainutlaatuista juuri pohjoisen rajakunnissa ja erittäin 

tärkeää alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. 

 

Nykytilanne selvitetään kokouksessa.  

 

Opetushallituksen mukaan lainsäädännössä ei ole säännöksiä, joiden perus-

teella kunta voisi hankkia perusopetuspalveluita toiselta valtiolta. Kun-

nan on perusteltua esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että perus-

opetuslakiin valmisteltaisiin muutos rajan ylittävästä perusopetuspalve-

luiden hankinnasta. Lisäksi valtionosuuslainsäädäntöön tulisi tehdä muu-

tos siten, että kunnalle myönnettäisiin oppilaskohtaiset valtionosuudet 

tällaisista oppilaista ja myös korvaus esim. Ruotsin puolelle maksetta-

vista lukuvuosimaksuista. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, vt. rehtori, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 25 § Tehostetun palveluasumisyksikön valmistelun tilannekatsaus 

  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.  

Selostus 

Tilannekatsaus annetaan kokouksessa.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, tekninen johtaja, perusturvajohtaja, kehitysjohtaja, hal-

lintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 26 § Tilan ostamisen esittäminen Enontekiön kunnanhallitukselle  

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen. 

Selostus 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puit-

teissa  

1. Kiinteän omaisuuden ostamisesta  

 

Kunnan talousarvion 2019 investointiosassa on varattu kiinteistöjen os-

toon 100.000 euroa.  

 

Päätöshistoria 

Elinvoimaltk 11.12.2018 § 279 

Päätös: Jari Rantapelkonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

aikana. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Elinvoimalautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, liit-

teenä 1. olevan kauppakirjan mukaisesti, tilan ostamista Enontekiön kun-

nalle. 

Kauppasumma katetaan investointikohdasta: 099031 Kiinteistöjen osto. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnalle on tarjottu ostettavaksi, liitteenä 1. olevan kauppa-

kirjan mukaista tilaa. Tila sijaitsee Hetan päiväkodin pohjoispuolelta 

kunnalle jo ostettavaksi tarjotun kiinteistön pohjois-puolella.  

Tilan pinta-ala on n. 6180 m2. Alueella on vahvistettu yleiskaava ja kaa-

vamerkintä on AP-1. 

 

Liite 

2 Kauppakirja+kartta  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Elinvoimalautakunta 

Tekninen johtaja  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 27 § Kunnan mediaraportti 2018 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi.  

Selostus 

Kunta on teettänyt kunnan medianäkyvyydestä raportin vuodelta 2018. 

 

Oheismateriaali  

3 Mediaraportti 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, viestintä- ja kulttuurikoordinaattori, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteisiä. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 28 § Hallinnon toimialan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 

2019  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan hallinnon toimialan 

vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi sekä merkitsee tiedoksi 

kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.  

 

Kunnanhallitus päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti: 

 

KÄYTTÖTALOUS   

HALLINTO   

Kustannuspaikat Vastuuviranhaltija Varahenkilö 

Eduskuntavaalit Hallintojohtaja Kj 

Europarlamenttivaalit Hallintojohtaja Kj 

Maakuntavaalit Hallintojohtaja Kj 

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 

Henkilöstökoordinaattori Hallintojohtaja Kj 

Muu toiminta Hallintojohtaja Kj 

Oikeustoimi Hallintojohtaja  Kj 

Työsuojelu Hallintojohtaja Kj 

Väärtipäivät Hallintojohtaja Kj 

Hallinnon auto JKX-990 Hallintojohtaja Kj 

Hallinnon auto YHT-284 Hallintojohtaja Kj 

Yhteispalvelupiste/Virtu Hallintojohtaja Kj 

Hallinnon auto ZMB-616 Hallintojohtaja Kj 

Keskuskeittiö 
Ruoka- ja puhtauspalvelu-

päällikkö 

Ruokapalve-

lutyöntekijä 

Ruokapalveluauto 
Ruoka- ja puhtauspalvelu-

päällikkö 

Ruokapalve-

lutyöntekijä 

 

INVESTOINNIT   

Kiinteistöjen osto Kunnanjohtaja Hj 

Ohjelmat, laitteet ym. Hallintojohtaja  Kj 

RAHOITUS Hallintojohtaja Kj 

   

HALLINNON TASETILIT Hallintojohtaja Kj 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohta-

jalla on oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja 

koskevia laskuja vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Selostus 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja 

vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puit-

teissa 

15. kunnanhallitus vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa 

tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen 

määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimi-

alaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille 

varahenkilöt. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet 

talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrä-

rahojen käyttämisestä. 

 

Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät 

talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään men-

nessä. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa 

toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

Vastuuviranhaltijat tekevät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien tulosyksiköiden välisistä määrä-

rahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaami-

sesta. 

 

Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat, 

jolla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus. 

 

Hallinnon toimialaan kuuluvat taulukossa olevat kustannuspaikat. 

 

Hallinnon toimialan kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 2019 on 

oheismateriaalina.  

 

Valtuuston 12.12.2018 hyväksymä kunnan vuoden 2019 rahoitussuunnitelma ja 

vuoden 2019 investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Liite   

4 Hallinnon kustannuspaikka- ja tilikohtainen talousarvio 2019  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja, vastaava toimistosihteeri  

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Kirjanpito 

Kunnanjohtaja  

Hallintojohtaja  

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 29 § Hyvinvointilautakunnalta ja perusturvalta pyydetty toimenpide-

luettelo 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee perusturvajohtajan vastauksen tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanhallitus päätti 10.12.2018 § 246 perusturvan ylitysanomusta käsi-

tellessään pyytää hyvinvointilautakunnalta ja perusturvalta toimenpide-

luettelon siitä miten ylitys katetaan perusturvan budjetista siten, että 

ylitystä ei tule tai jos tulee, olisi ylitys mahdollisimman pieni. 

 

Perusturvajohtaja on 16.1.2019 toimittanut alla olevan vastauksen:  

Ilmoitan että mihinkään uusiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty perustur-

vassa.   Vakiintuneen käytännön mukaisesti olemme noudattaneet tarkkaa 

kulukuria sosiaalipalvelujen toteuttamisessa.  Asiakastyössä on pyritty 

löytämään kunnan kannalta edullisia ratkaisuja. Työttömien aktivointineu-

votteluja pidettyja aktiivitoimenpiteitä järjestetty työmarkkinatukea 

saaville työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi.  

Joulukuussa , entieen tapaan, olemme pyrkineet huolehtimaan että kaik-

ki  vuoden  tulot tulevat maksetuksi vuoden  aikana.  Toimistosihteeri on 

tässä tehnyt taas suuren työn. Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuol-

lon johtajaan on pidetty yhteyttä ja säästöjä löytämään erityisesti van-

hustenhuollon kokonaisuudesta. Omalta osaltani totean että perusturvassa 

olemme aina toimineet hyvin kustannustietoisesti jolloin ajatus siitä 

että vuoden viimeisenä kolmena viikkona jotain merkittävää kulujen supis-

tamistointa löydettäisiin aloitettavaksi, tai voitaisiin käyttää, tuntuu 

absurdilta.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

 

 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 4.2.2019 18 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 30 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2019 

eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarla-

menttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, 

johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 

tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme 

seuraavasti:  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja 

europarlamenttivaaleja varten yhden tai useamman vaalitoimikunnan, joihin 

kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä 

tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme 

seuraavasti: 

 

Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Lilja Kultima, varapuheenjohtaja 

Tuomas S Palojärvi 

Karen-Anna Proksi 

Paavo Isohanni 

 

Varajäsenet 

Sirkku Laurila 

Iisak Vanhapiha 

Jouko Alapoikela 

 

Kaaresuvanto 

 

Paula Syväjärvi, puheenjohtaja 

Veikko I. Kotavuopio, varapuheenjohtaja 

Ulla-Maija Syväjärvi 

Sannamari Blinnikka-Tyrväisen 

Antti-Oula Juuso 

 

Varajäsenet 

Iina-Marja Juuso 

Yrjö Hedman 

Saara Ketola 

 

Kilpisjärvi 

 

Veikko Aaltonen, puheenjohtaja 

Pirjo Hakala, varapuheenjohtaja 

Juha Tornensis 

Leena Ohenoja 

Marjut Muotkajärvi 

 

Varajäsenet 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Eeva-Sisko Tornensis 

Sirpa Keskitalo 

Esa Aidantausta 

 

 

Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi 

Elma Vuontisjärvi, puheenjohtaja 

Aulis Harju, varapuheenjohtaja 

Onni Niemelä 

Asta Niemelä 

Pirjo Oilio  

 

Varajäsenet 

Kaija Eira 

Ulla Keinovaara 

Seppo Keskitalo 

 

Vaalitoimikunta 

 

Heikki Järvistö, puheenjohtaja 

Paavo Isohanni, varapuheenjohtaja 

Jenni Peteri 

 

Varajäsenet 

Anni Näkkäläjärvi 

Emmi Wathén 

Anja Ohenoja 

 

 

Selostus 

Vuoden 2019 keväällä toimitetaan kahdet vaalit. Eduskuntavaalit toimite-

taan 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019. 

Äänestysalueita on yhteensä neljä: Hetta- Leppäjärvi-Palojoensuu, Kaa-

resuvanto, Kilpisjärvi ja Nunnanen-Peltovuoma-Vuontisjärvi. 

 

Vaalilaki 15 § 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheen-

johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä 

varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 

vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 

oltava vähintään kolme. 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee 

mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä 

eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä 

puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja 

varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen 

edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta 

edustavaa henkilöä. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Edelleen on huomioitava, että sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan 

varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 

sijaan. Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-

arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jä-

senten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan 

sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %. 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintosuunnittelija, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Valitut (ote) 

Keskusvaalilautakunta 

Luottamushenkilökortisto 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 31 § Perushoitajan viran muuttaminen työsopimussuhteeksi  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.  

 

Selostus 

 

Hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkasuhteen muutta-

misesta työsuhteeksi. 

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointiltk. 24.1.2019 6 § 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Luppokodin pe-

rushoitajan virka muutetaan lähihoitajan työsopimussuhteiseksi toimeksi.  

 

Selostus: 

Luppokodin hoitajan toimeen ei sisälly julkisen vallan käyttöä josta 

syystä virka voidaan muuttaa työsopimussuhteiseksi toimeksi. Enontekiön 

kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää viran muuttamisesta 

toimeksi.    

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus  

 

Muutoksenhaku: 

Ei muutoksenhakuohjetta; asia on kesken.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 32 § Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yh-

teispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella vv.2019-2020 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria 

Hyvinvointiltk. 24.1.2019 16 § 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi 

Enontekiön kunnan puolesta yhteistyösopimuksen työllisyyttä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella vv. 2019 - 

2020. 

  

Selostus: 

Lapin kunnat hoitavat yhteistyösopimuksella Laki työllisyyttä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) mukaiset tehtävät. Toimintaa 

koordinoi Lapin liiton palkkaama johtava asiantuntija sekä johtoryhmä 

johon kunnat ovat nimenneet edustajansa. Palvelussa työttömälle tarjotaan 

heidän työllistymisensä edistämiseksi työvoimapalvelujen lisäksi tarvit-

taessa sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalveluja. Monialaista palvelua 

tarjotaan Enontekiöllä kunnanvirastolla moniammatillisesti. Erityisasian-

tuntijat voivat osallistua työhön myös etäyhteyksillä. Lapin alueella 

monialaista yhteispalvelua johtaa kehittää ja yhteensovittaa yhteinen, 

Lapin Liiton palveluksessa toimiva johtaja, sekä johtoryhmä.  

  

Sopimusesitys esityslistan oheismateriaalina.                  

  

Liite 

5 Sopimus 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Ei julkinen / salassa pidettävä (julkisuus-

laki 24 § kohta 23)  

 

 

Khall 33 § Hakemus verosta vapauttamiseksi 

 

 

  



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 4.2.2019 24 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 34 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.1.-

3.2.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- vastaavan emännän päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

- 15.1.2019 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 4.2.2019  18-34  

 

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: 18,19,20,21,22,24,25,27,29,34.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 23,26,28,30,31,32,33. 

 

 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: 23,26,28,30,31,32,33. 

 

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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