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Kokousaika Maanantai 7.10.2019 klo 14.00 – 16.58 

 
 

Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone  
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj  
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

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

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  202 § -  212 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  
    (pl. § 206) 
 
 
  
    Jari Rantapelkonen  
    pöytäkirjanpitäjä (§ 206) 
 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Janne Näkkäläjärvi  Elina Rousu-Karlsen 
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   9.10.2019 klo 15.00 
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Asialista 

 
202 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
203 § Eroaminen luottamustoimista   
204 § Eronpyyntö vanhusneuvostosta 
205 § Kunnanhallituksen kokouskäytännöt 
206 § Asiavirheen korjaaminen / kunnanhallitus 23.9.2019 § 192 Otto-oikeuden käyttäminen  
207 § Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022/ evästyskeskustelu 
208 § Kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2020/Vammaisneuvosto 
209 § Sitoutuminen LapIT Oy:n järjestämään sidosyksikköhankintaan sähköisen arkistoinnin 
ratkaisun osalta 
210 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
211 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
212 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
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202 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Janne Näkkäläjärvi ja Elina Rousu-Karlsen.  
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että 
§:ään 203 Eroaminen luottamustoimista on tehty tarkennus ja päivitetään esityslistaan.   
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi  Janne Näkkäläjärveä ja Elina Rousu-
Karlsenia, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 
 
Kunnanjohtaja esitti, että §:ään 203 Eroaminen luottamustoimista on tehty tarkennus ja päi-
vitetään esityslistaan, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 
15 alkaen kunnan kotisivulla. 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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203 § Eroaminen luottamustoimista   
 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle,  
1. että se toteaa Mika Heikuran menettäneen vaalikelpoisuutensa Enontekiön kunnan luot-

tamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin hänen luottamustoimensa päätty-
vät, ja 

2. että valtuusto valitsee varajäsenen Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakuntaan, ja 

3. että valtuusto esittää Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnalle eron myöntämistä Mika 
Heikuralle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan varajäsenyydestä. Edelleen kunnan-
hallitus esittää valtuustolle, että se asettaa ehdolle Mika Heikuran tilalle Tunturi-Lapin 
Kehitys Ry:n valtuuskuntaan varajäsenen.  

4. että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden va-
ravaltuutetun Mika Heikuran tilalle. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita luottamushenkilöjäseneksi Reijo Mannelan vammaisneu-
vostoon Mika Heikuran tilalle.  

 
Käsittely  
Kunnanhallitus piti tauon klo 14.10-14.15, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen 
jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,  
1. että se toteaa Mika Heikuran menettäneen vaalikelpoisuutensa Enontekiön kunnan luot-

tamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi, jolloin hänen luottamustoimensa päätty-
vät, ja 

2. että valtuusto valitsee varajäsenen Mika Heikuran tilalle elinvoimalautakuntaan, ja 

3. että valtuusto esittää Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnalle eron myöntämistä Mika 
Heikuralle Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan varajäsenyydestä. Edelleen kunnan-
hallitus esittää valtuustolle, että se asettaa ehdolle Mika Heikuran tilalle Tunturi-Lapin 
Kehitys Ry:n valtuuskuntaan varajäsenen.  

4. että valtuuston puheenjohtaja kehottaa keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden va-
ravaltuutetun Mika Heikuran tilalle. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita luottamushenkilöjäsenen vammaisneuvostoon Mika 
Heikuran tilalle.  
 
Selostus 
Mika Heikura on toimittanut sähköpostin, jossa hän pyytää eroa luottamustoimistaan paik-
kakunnalta muuton vuoksi. 
 
Kuntalaki 78 § ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin 
toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös 
pannaan täytäntöön heti.” 
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Kuntalaki 17 § ” Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on va-
pautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä 
ensimmäisen varavaltuutetun.” 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
  
Tiedoksi 
Luottamushenkilökortisto 
Vammaisneuvosto 
Reijo Mannela 
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204 § Eronpyyntö vanhusneuvostosta 
 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti myöntää Aimo Ahdille eron vanhusneuvostosta ja valitsi hänen tilal-
leen jäseneksi Antero Mikiwerin vanhusneuvostoon.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää myöntää Aimo Ahdille eron vanhusneuvostosta ja valitsee hänen ti-
lalleen jäsenen vanhusneuvostoon.  
 
Selostus  
Aimo Ahti on ilmoittanut eroavansa vanhusneuvostosta.  

Vanhusneuvoston jäsenet ovat seuraavat: 

Jäsen   Varajäsen 

Outi Kurkela pj.   Oula-Matti Palojärvi 
Piia Juuso   Berit-Ellen Juuso 
Aimo Ahti   Tuula Kivipää 
Tuula Ruponen  Seija Laurila 
Ristenrauna Magga  Marja Näkkälä 
Onni Niemelä   Salli Stoor 
Ulla-Maija Syväjärvi  Erkki Halkosaari  
Elma Vuontisjärvi  Riitta Keskitalo  

Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia 
 
Tiedoksi 
Luottamushenkilökortisto 
Aimo Ahti 
Antero Mikiwer 
Vanhusneuvosto  
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205 § Kunnanhallituksen kokouskäytännöt 
 

Päätös 
Kunnanhallitus kävi keskusteluja kunnanhallituksen kokouskäytännöistä. 
 
Käsittely 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus kävi keskusteluja kunnanhallituksen kokouskäytännöistä.  
 
Jaakko Alamattila esitti, että pidetään tauko, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  Tauon klo 
14.58-15.13 jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun, jonka pohjalta kunnanjohtaja tekee esityksen. 
 
Selostus 
Oheismateriaalina luonnos kunnanhallituksen kokouksen säännöiksi.  

 
Oheismateriaali 
Luonnos kokouksen säännöiksi  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
  
Tiedoksi 
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206 § Asiavirheen korjaaminen / kunnanhallitus 23.9.2019 § 192 Otto-oikeuden käyttäminen  
 

Päätös 
Kunnanhallitus poisti päätöksensä (kunnanhallitus 23.9.2019 § 192 Otto-oikeuden käyttämi-
nen) hallintolain 50 §:n nojalla ja palautti asian kunnanjohtajalle käsiteltäväksi. 
 
Taru Mäkitalo ja Elina Rousu-Karlsen jättivät eriävän mielipiteen. 
 
Käsittely 
Hallintojohtaja poistui esteellisenä kokouksesta. Kunnanjohtaja toimi tämän pykälän ajan 
sihteerinä. 
 
Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan esitystä. 
 
Taru Mäkitalo teki esityksen: ”Esitän 192 § otto-oikeuden käyttäminen palauttamista uudel-
leen valmisteluun ja edelleen kunnanhallitukselle päätettäväksi.”  
Elina Rousu-Karlsen kannatti Mäkitalon esitystä. Ulla Keinovaara  ja Janne Näkkäläjärvi kan-
nattivat Mäkitalon esitystä. 
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 15.15 – 15.48. 
 
Janne Näkkäläjärvi veti saatujen lisätietojen perusteella kannatusesityksensä pois. 
 
Kunnanhallitus päätti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Kunnanjohtajan esitys on poh-
jaesitys. Ne jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Ta-
ru Mäkitalon esityksen kannalla äänestävät EI. 
 
Äänestys: 
JAA: Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi, Jaakko Alamattila. 
EI: Taru Mäkitalo, Ulla Keinovaara, Elina Rousu-Karlsen. 
Äänestyksessä annettiin 3 JAA ääntä ja 3 EI ääntä. 
Äänestyksen tulos: Puheenjohtajan äänen ratkaistaessa kunnanjohtajan esitys tuli päätök-
seksi. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus poistaa päätöksensä (kunnanhallitus 23.9.2019 § 192 Otto-oikeuden käyttä-
minen) hallintolain 50 §:n nojalla ja palauttaa asian kunnanjohtajalle käsiteltäväksi. 
 
Selostus 
Hallintolain 50 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja 
ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen sel-
vitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on 
tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennai-
sesti vaikuttaa päätökseen. Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahin-
goksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostu-
musta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta 
menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa aino-
astaan asianosaisen eduksi. 
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Kun otetaan huomioon hallintolain 50 § asiavirheen korjaaminen sekä hallintolain 34 § asi-
anosaisen kuuleminen, olisi henkilöitä tullut kuulla ennen palkkauspäätöksien 23.9.2019 § 
192 tekemistä. Myös yhteistoimintalain 4 § edellyttää asiasta neuvottelua, mikäli työntekijän 
asemaan liittyvissä asioissa tapahtuu muutoksia.  

Kunnanhallituksen 23.9.2019 § 192 tehdyn päätöksen olisi tullut perustua kunnalliseen ylei-
seen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) ja määräyksiin tehtävän vaativuuksista. KVTES:n 
8 §:n mukaan työnantajan on tehtäväkohtaisesta palkasta päättäessään käytettävä harkinta-
valtaansa siten, että tehtävien vaativuus otetaan mahdollisimman objektiivisesti huomioon. 
Hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallinnollisen rehtorin tehtävät ovat työnantajan 
edustajan tehtäviä. 

Kun otetaan huomioon 23.9.2019 § 192 tehty päätös ja sen perustelut olisi palkkahinnoitte-
lun ulkopuolisten viranhaltijoiden palkkapäätöksen tullut lisäksi noudattaa hallinnon oikeus-
periaatteita; yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden periaate, objektiviteettiperi-
aate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate.  

Liite 
1 Päätöshistoria 

Valmistelija 
Kunnanjohtaja 

Tiedoksi 
Kunnanjohtaja 
Hallinnollinen rehtori 
Hallintojohtaja 
Henkilöstöjohtaja 
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207 § Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022/ evästyskeskustelu 
 

Päätös  
Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 valmiste-
lusta.  

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 valmiste-
lusta.  
 
Selostus 
Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne selvitetään kokoukses-
sa.  Kuntakonsernin kehittämispaja käsittelee asiaa 17.9.2019. 
 
Kunnanjohtaja selvittää talousarvion keskeisen sisällön.  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 
  
Tiedoksi 
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208 § Kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2020/Vammaisneuvosto 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että vammaisneuvoston esitykset otetaan huomioon talousarviota 
laadittaessa.  
 
Päätöshistoria 
Vammaisneuvosto 5.9.2019 § 21  

 
 Päätös 
 Päätettiin käsittelyn mukaisesti. 
 
 Käsittely 

Käytiin keskustelua ja sovittiin että määrärahaesitys kunnanhallitukselle on 5000€. Määrära-
halla järjestetään tulevana vuonna 4 kpl kokouksia, reittikuljetuksia, koulutuksia (kokemus-
asiantuntijat) sekä mahdollisuuksien mukaan edistetään edellisessä pykälässä esille noussei-
ta kehittämiskohteita. Tarkempi toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään vuoden vii-
meisessä kokouksessa sekä laaditaan vuoden 2020 vuosikello.  

 
 Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto esittää tärkeimmät toiminnat ja tavoitteet asioista, jotka tulevassa talous-
ja toimintasuunnitelmassa tulisi huomioida vammaisten henkilöiden kannalta. Toimintojen ja 
tavoitteiden esityksessä voidaan soveltuvin osin hyödyntää kokouksen edellistä pykälää, 20 § 
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n hallituskauden 2019-2023 tär-
keimmistä tavoitteista.  
 
Vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 5000€. Perusteena 
mm. saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien järjestämiseen tai asiantuntijoi-
den kutsumiseen ja palkkaamiseen.  

  
Selostus:   
Kunnanvaltuuston tulee vuosittain hyväksyä talous-ja toimintasuunnitelma seuraavalle kol-
melle vuodelle sekä talousarvio seuraavalle vuodelle. Valtuuston hyväksymä talous-ja toi-
mintasuunnitelma sekä talousarvio ovat tärkeimpiä kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja. 
Ehdotukset talous-ja toimintasuunnitelmaksi tulevat lautakuntien käsittelyyn syyskuussa, 
jonka jälkeen ne käsitellään edelleen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
  
Tiedoksi 
Vammaisneuvosto 
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209 § Sitoutuminen LapIT Oy:n järjestämään sidosyksikköhankintaan sähköisen arkistoinnin ratkaisun 
osalta 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta sitoutuu LapIT Oy:n järjestämään sähköisen 
arkistoinnin ratkaisun kilpailutukseen, mutta hankintapäätös asiasta tehdään erikseen.  
 
Selostus 
LapIT Oy on alkanut v. 2018 lopussa selvittämään Lapin kuntien kanssa yhteiskilpailutusta ja 
yhteishankintaa sähköisiin asianhallinnan ja arkistoinnin ratkaisuihin. Keväällä 2019 on  pe-
rustettu sähköisen arkiston, sähköisen allekirjoituksen ja dokumentinhallinnan työryhmä, jo-
ka on valmistellut kilpailutusta LapIT Oy:n johdolla. Enontekiön kunta on myös osallistunut 
työryhmän toimintaan.  
 
Hankinnan taustalla on tarve tukea ja tehostaa tiedonohjausta, arkistoinnin kokonaisuuden 
hallintaa sekä vahvistaa ja varmistaa tiedon, toiminnan ja tietojärjestelmien yhteen toimi-
vuutta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on myös yhtenäistää järjestelmäkirjoa. 
 
Tieto syntyy nykyisin pääosin sähköisenä. Tiedon tulisi pysyä sähköisenä ja mahdollisimman 
automatisoituna niin, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys voidaan taata 
koko tiedon elinkaaren ajan. Enontekiön kunnassa on tänä vuonna aloitettu asian- ja doku-
menttienhallintajärjestelmän (CaseM) käyttöönotto ja kunnalla on siten tarve sitoutua aino-
astaan sähköisen arkistoinnin ratkaisun hankintaan.  
 
Tällä hetkellä Enontekiön kunnassa ei ole käytössä sähköistä arkistointia muutoin kuin osto-
laskujen osalta (Rondo). Kaikki muu pysyvästi tai määräaikaisesti säilytettävä aineisto säilyte-
tään paperisena. Sähköisellä arkistoinnilla kehitetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen pää-
tehtäviä. Sähköisen arkistoinnin hankinta tulee edullisemmaksi, kun se suoritetaan sidosyk-
sikköhankintana.  
 
Kuntien tulee antaa sitoumuksensa hankintaan viimeistään 18.10.2019 mennessä. Hankin-
tayksikkönä tässä hankintalain mukaisessa hankinnassa on LapIT Oy. Kilpailutuksen kohteena 
on dokumentinhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Tar-
jouskilpailu tapahtuu neuvottelumenettelyllä.  
 
Enontekiön kunta sitoutuu sähköisen arkistoinnin ratkaisun kilpailutukseen, mutta hankinta-
päätös asiasta tehdään erikseen.  

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintosuunnittelija, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset 
 
Tiedoksi 
LapIT 
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210 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
   Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 30.8.-22.9.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-26.9.2019 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
-24.9.2019 
 
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
- 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
-Vammaisneuvosto 5.9.2019  20 § Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan 
(VANE) hallituskauden 2019-2023 tärkeimmät tavoitteet 

 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
- Järjestelyerän kohdennukset 1.8.2019 lukien (OVTES) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 



  Pöytäkirja    Sivu  12. 
  KUNNANHALLITUS  7.10.2019    14  

 

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

Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 

 
Tämän pykälän jälkeen Seppo Alatörmänen poistui klo 17.55 

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tapahtuneet 
4.10. Poronhoitoon tutustuminen, Pöyrisjärvi 
Tulossa 
Kunnanhallituksen talousarvioseminaari. 
 
Birgitta Eira toi esille seuraavan asian:  
-Fcg:n Pimeänajan ajon kurssi luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   
 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtai-
sia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtai-
sista asioista kunnanjohtajalle.  
 

Tulossa 

8.10 Kivilompolon tullin avajaiset 

8.10 LSHP viranhaltijaneuvottelu, sopimus 

9.10 LapIt palaveri 

10.10 Lentokenttäpalaveri 

10.10 Tunturi-lapin Kehitys hallitus 

22.10 Kuntalaisfoorumi, teema: vuosi 2020 

23.10 Enontekiön kuntaneuvottelu, Metsähallitus 

23.10 Hyvinvointilähete-hankekokous 

23.10 Some-viestintäkoulutus luottamushenkilöille 

24.10 Tunturi-Lapin aluekehittämispäivä, Muonio 

25.10 Kirjastoauton 40 v juhla 

25.10 Täyen kuun taithessa 

25.10 Pallas-Ylläs TOBE-hanke, ohjausryhmä 

28.10. Yhteismarkkinointityöryhmä ja yleiskokous 

30.10 Karesuvannon monitoimitalon tarvetyöryhmä 
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Tapahtuneet 

24.-25.9 Kunta- ja aluekehittämispäivät, Tornio 

26.9 Duodji-akatemia Enontekiölle ohjausryhmä, Hetta 

30.9 Johtoryhmä 

1.10 YLE TV haastattelu väestökehityksen merkitykset Enontekiölle 

1.10 Karesuvannon monitoimitalon tarvetyöryhmä 

2.10 Lapin rajaseutuhanke ohjausryhmä 

2.10 Revontuliopiston rehtori, yhteistyöpalaveri 

2.10 Kuntien digitalisointi, tapaaminen 

2.10 Enontekiön kunnan asunnot hallituksen kokous 

3.10 Kilpisjärven pelastusaseman avajaiset, hallituksen pj 

28.10. Markkinointityöryhmä ja yleiskokous 

Valmistelussa 

- Talousarvio 2020 

- Itsensä johtaminen koulutus luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille syyskausi 

- palkkauspäätökset 

- sähköyhtiön myyntiasia 

- konsernin tytäryhtiöt mm. Enontekiön liikekiinteistöjen keskittäminen, asuntoasiat 

Muut  
Lapin yliopisto, My Story – along the Northern Lights Route 2020-2022. Rahoittaja:  Interreg 
Nord, Enontekiön kunta kumppanina ilman rahoitusosuutta.   
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212 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 

Taru Mäkitalo: Hänen ja Juha-Pekka Mäntyvaaran tutustuminen liikuntahallin remonttiin.  
 
Elli-Maria Kultima: Kilpisjärven Pelastuslaitoksen avajaiset 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          202-212                                                   
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimus-
ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa. 
 
Pykälät: 202,205,207,208,210,211,212. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 203,204,206,209. 
 

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

 
 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja  
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 
Enontekiön kunnanhallitus 
Ounastie 165  
99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 
 
Pykälät: 203,204,206,209. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

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

 
 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

