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Kokousaika Maanantaina 9.12.2019 klo 14.00-20.50 

 
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 
  Berit-Ellen Juuso  vj  
  Leena Palojärvi  vj (poistui klo 16.24) 
     

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

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
Hanne Junnilainen Kiila Consulting 
Riitta Ranta palkkasihteeri (§ 260) 
Matti Ikonen  henkilöstöjohtaja (§:t 260, 262) 

 
Asiat  253 § -  268 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
    (pl. § 266) 
 
 
 
     Jari Rantapelkonen  

(§ 266) 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Jaakko Alamattila  Taru Mäkitalo 
  (pl. 256 §) 
 
  
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   11.12.2019 klo 15.00 
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Asialista 
 
253 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
254 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
255 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus 
256 Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen 
1.1.2020 lukien 
257 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020 
258 § Valtuustoaloite / Sananvapauden rajoittamisen lopettaminen 
259 § Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto Enontekiön kunnassa 
1.1.2020 
260 § Valtuustoaloite /Muutoksen tekeminen hallintosääntöön 
261 § Maankäyttöinsinöörin määräaikaisen viran perustaminen ja toimen täyttäminen  
262 § Kielilisän maksaminen Enontekiön kunnassa   
263 § Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelun hankinta ostopalveluna 
264 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  
265 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
266 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
267 § Enontekiön kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan ja kunnan myöntämien avustus-
ten perusteiden hyväksyminen 
268 § Muutos vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 2020-23 valtuustolle 
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253 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

 
Päätös 
Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantar-
kastajaksi valittiin yksimielisesti Ulla Keinovaara ja Taru Mäkitalo.   
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että py-
kälä 260 § käsitellään ennen kuin 259 §, ja käsitellään lopussa seuraava asia: Enontekiön 
kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan ja kunnan myöntämien avustusten perusteiden hy-
väksyminen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti, että käsitellään viimeisenä seu-
raava asia: Muutos vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 2020-23 valtuustolle. 
 
Käsittely 
Taru Mäkitalo esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilaa. Jaakko Alamattila esitti pöy-
täkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa.   
 
Taru Mäkitalo esitti, että vaihdetaan pykäläjärjestystä niin että 260 § käsitellään ennen kuin 
259 §, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 
 
Kunnanjohtaja esitti, että käsiteltäisiin lopussa erillisenä toimitettu seuraava pykälä: Enonte-
kiön kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan ja kunnan myöntämien avustusten perustei-
den hyväksyminen. Kunnanhallitus hyväksyi em. yksimielisesti. 
 
Puheenjohtaja avasi työjärjestyksen käsittelyn ja kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kä-
sitellään viimeisenä seuraava asia: Muutos vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 
2020-23 valtuustolle. 

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

Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 15.40-15.50, minkä jäl-
keen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
Tapahtuneet 
5.12. Tundrea tapaaminen, Kilpisjärvi 
18.12. Arctic Race työpalaveri norjalaisten kanssa, Kilpisjärvi 
2.-4.2. Edunvalvontamatka, Bryssel 
Muut 
Jyppyrä-Paljasselkä -hankkeen tilannekatsaus, Hanne Junnilainen 
 
Merkitään, että Hanne Junnilainen/Kiila Consulting esitteli Jyppyrä-Paljasselkähanketta 
 
Birgitta Eira toi seuraavat asiat esille:  
-Poliisien vaste-aikojen pituus Enontekiöllä ja Muoniossa on edelleen kestämättömällä tasol-
la. 
-VT 21 tien peruskorjauksen vaatiminen ja sen edunvalvonnasta huolehtiminen.  
 
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.  

 
Käsittely 
Kunnanjohtaja kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat: 
 
Tapahtuneet 
19.11 Alueellinen vaikuttamistyöryhmä, lentoliikenne, Muonio 
19.11 Pasmajärven patoasia, tapaaminen ELY:n kanssa 
20.11 Kunteko palkinto Enontekiön kunnalle työelämän kehittämisestä, Helsinki 
25.11 Finavia (edunvalvontatapaaminen), Hetta 
25.11 Seurakunnan ja kunnan yhteistyöpalaveri 
25.11 Kuulemistilaisuus, Peltovuoma 
26.11 Lentokenttäharjoitus 
26.11 Yhdistysfoorumi 
26.11 Yritysvierailu, A-puukot 
27.11 Puheenjohtajisto - kunnanjohtaja, palaveri 
28.11 Heta tulevaisuusskenaariot työpaja, kaikille avoin 
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29.11 Kuntakonsernin pikkujoulut 
1.12 Tutustuminen turismiin, Vuollikka 
2.12 Torniolaakson neuvoston hallituksen kokous, hallituksen pj 
3.12 Virastokokous, ideoiden käsittely 
3.12 Johtoryhmä Kotipalvelussa ja Luppokodilla 
5.12 Tunturi-Lapin Kehitys ja Leader yhteistyöpalaveri 
5.12 Tunturi-Lapin Kehitys, hallituksen kokous 
18.12 Arctic Race 2020 palaveri norjalaisten kanssa, Kilpisjärvi 
 
Tulossa 
10.12 Valtuusto (päivämäärä muutettu tähän) 
8.1 Seurakunta ja Enontekiön kunta, yhteistyöpalaveri 
10.-12.1 Kaamostapahtuma, Hetta 
15.-19.1 Matkamessut 
15.-17.1 Edunvalvonta; tapaamisia Finavia, Ympäristöministeriö, Omistajaohjausministeri 
 
Valmistelussa 
- Vuosikello 2020 
- Henkilöstöasiat 
 
 Muut 
-  Kunnanjohtajan loma 19.12.2019-1.1.2020 
- Asianhallintajärjestelmän toimeenpano, CaseM 
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255 § Perusturvan talousarvion 2019 ylityshakemus 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan 
esityksen.  

Päätöshistoria  
Hyvinvointiltk. 28.10.2019 102 §  
Ylityshakemus 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 

Päätösehdotus 
Hyvinvointilautakunta hakee ylitysoikeutta v. 2019 talousarvioon 460 000 €. 

Käsittely 
Johtava sosiaalityötekijä esitteli kokouksessa  erittelyn ylityksestä. Lautakunta keskusteli ak-
tiivisesti asiasta. 

Selostus 
Enontekiön kunnanvaltuusto on varannut perusturvan menoihin 2019 vuodelle 7 900 000 €. 
Toteutuman 1-10/2019 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan toteutuma olisi 8 
360 000 € eli valtuuston varaama määräraha tulisi ylittymään 460 000 €.  

Sosiaalitoimessa maksutuotot ovat arvioitua pienemmät, asiakasmaksutuloja on tullut huo-
mattavasti vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Tuet ja avustukset ovat arvioitua 
pienemmät, koska työpajaan, työttömien palveluihin ja saamen kielen opintoihin avustukset 
eivät ole toteutuneet talousarvion suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökuluissa on lisäystä 
eläkeperusteisten eläkemaksujen, tilapäisten työsuhteisten palkkauskulujen, sairauslo-
masijaisuuksien sekä ylittyneiden omaishoitokustannusten vuoksi. 

Palvelujen ostot ovat 235 000 € arviota suuremmat, mm perusterveydenhuollossa on jäänyt 
budjetoimatta eläkeperusteinen eläkemaksu 100 000 € ja perusterveydenhoidon menot ovat 
35 000 € arvioitua suuremmat, mikäli kustannuskehitys on edellisen vuoden tasolla. Sosiaali-
toimessa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen osalta. 
Tarkempi erittely ylityksistä esitetään kokouksessa. 

Oheismateriaali 
Toteutumavertailu 1-10  
 
Valmistelija 
Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia.  
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256 § Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen 1.1.2020 
lukien 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
 
Käsittely 
Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kiinteistö Enontekiön 
kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuminen liitteenä olevan sulautumis-
suunnitelman mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa, että kunnanvaltuuston 
Kiinteistö Oy Ounasmajoille antama takaus jatkuu sulautumisen jälkeen. 
 
Selostus 
Kunnanhallitus on 19.8.2019 § 170 § antanut ennakkokäsitys kiinteistöyhtiöiden sulautumi-
sesta.  Kunnanhallitus päätti hyväksyä yhtiöiden sulautumisen valmistelun jatkamisen esite-
tyllä tavalla edellyttäen että Valtiokonttorilta, ARAlta ja Kuntarahoitukselta saadaan myön-
teinen kanta sulautumiseen.  
 
Sulautuminen on rekisteröity 12.9.2019 patentti- ja rekisterihallituksessa. Molempien yhtiöi-
den yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen 31.10.2019. ARAlla ei ollut mitään lau-
sumista sulautumisesta, koska kyseessä on kunnan 100 % omistamat yhtiöt. Valtiokonttori 
on hyväksynyt sulautumisen 27.11.2019. Velkojain kuuleminen on tehty. Sulautuvan yhtiön 
ainoa velkoja on Kuntarahoitus, mikä odottaa kunnan vahvistuksen Kiinteistö Oy Ounasma-
joille antamiensa takausten jatkumisesta sulautumisen jälkeen. Enää on yhtiökokousten hy-
väksymisen rekisteröinti. 
 
Sulautumissuunnitelma on liitteenä.  
 
Liite  
1 Sulautumissuunnitelma 
 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Tiedoksi 
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257 § Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti siten, että kunnanhallituksen koko-
usaikataulua muutettiin seuraavasti:  25.3. muutettiin 30.3. ja  3.2. muutettiin 27.1.. 
 
Käsittely 
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus muutti kunnanhallituksen kokousaikataulua seuraavas-
ti: 25.3. muutettiin 30.3. ja 3.2. muutettiin 27.1.. 
 
Hallintojohtaja esitteli kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 
n 2020. 
 
Leena Palojärvi poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 16.24. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuosikellossa esitetyt kunnanhallituksen kokouspäivät. 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksente-
koprosessin 2020. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuosikelloon merkityt valtuuston koko-
uspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  
 
Selostus 
Vuosikello on liitteenä. Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 
on kuvattu asiakirjassa, joka esitellään kokouksessa.  
 
Asiakirjat sisältävät Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapahtuvien toimintojen aikatau-
lun, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana koko-
naisuutena. Kunnan tasolla tarkoituksena on helpottaa ja jäntevöittää talousprosessia, toi-
mielinten, vaikuttajaelinten ja foorumien sekä muiden kokousten yhteensovittamista.  
Aikataulutusta joudutaan todennäköisesti vuoden kuluessa tarkentamaan, mutta vuoden 
alussa vuosikelloon merkitään ainakin suunnittelut kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, 
lautakuntien, vaikuttajaelinten kokoukset, foorumit sekä tärkeät määräajat, kuten talousar-
vion ja -suunnitelman valmisteluaikataulu. Asiakirja laitetaan kunnan sisäiseen verkkoon ja 
verkkosivulle.  
 
Liitteet 
2 Vuosikello 2020 
3 Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 2020 (esitellään ko-
kouksessa) 
  
Valmistelija 
Hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 

Tiedoksi 
 



  Pöytäkirja    Sivu  16. 
  KUNNANHALLITUS  9.12.2019    10  

 

 
 
258 § Valtuustoaloite / Sananvapauden rajoittamisen lopettaminen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus 
Kunnanhallitus päättää todeta, että Enontekiön kunta edistää ja on edistänyt kuntalaisten  
ym. osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia monin keinoin kuten kuntalaisfoorumi, yhdis-
tystoorumi, yritysfoorumi, kuntakonsernin kehittämispaja ja  luottamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden väliset yhteistyöpalaverit.  
Kunnanhallitus päättää todeta, että Enontekiön kunnassa ei ole rajoitettu sananvapautta. 
Enontekiön kunnan hallintosääntö, viestintäohje ja some-ohje ovat tyypillisiä kuntien anta-
mia sääntöjä ja ohjeita, joissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Näitä valmisteltaessa on 
annettu mahdollisuus antaa lausunto ennen niistä päättämistä. Kunnanhallitus rohkaisee pe-
rehtymään kunnan viestintä- ja someohjeeseen. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että Enontekiön kunnassa ei ole rajoitettu sananvapautta. 
Enontekiön kunnan hallintosääntö, viestintäohje ja some-ohje ovat tyypillisiä kuntien anta-
mia sääntöjä ja ohjeita, joissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Näitä valmisteltaessa on 
annettu mahdollisuus antaa lausunto ennen niistä päättämistä. Kunnanhallitus rohkaisee pe-
rehtymään kunnan viestintä- ja someohjeeseen. 
 
Selostus 
Leena Palojärvi on tehnyt 7.10.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 
- ”Esitän, että Enontekiön kunta lopettaa välittömästi sananvapauden rajoittamisen työnteki-
jöidensä ja luottamushenkilöiden osalta ja palaa länsimaisen demokratian tielle. Sananvapa-
us on perusoikeus, jolla on perustuslain suoja, ja jota ei pidä eikä voi millään someohjeella tai 
hallintosäännöllä tai muilla ohjeistuksilla kaventaa.” 
 
Perustelut 
Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen kuuluu 
oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään en-
nalta estämättä. 
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kappaleen mukaan jokaiselle kuuluu sanan-
vapaus. Artiklan 2 kappaleen mukaan sananvapautta voidaan rajoittaa ainoastaan laissa sää-
detyillä perusteilla ja silloin kun puuttuminen on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskun-
nassa 
- kansallisen turvallisuuden, 
- alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, 
- epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, 
- terveyden tai moraalin suojaamiseksi, 
- muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, 
- luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi tai 
- tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.  
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Sananvapauteen kuuluu myös vastuu ja velvoitteet. Sananvapauden rajoituksia voi aiheutua 
laissa säädetyistä yleisistä virkavelvollisuuksista, kuten vaitiolovelvollisuudesta, käyttäyty-
misvelvollisuudesta ja virantoimitusvelvollisuudesta.  
 
Viranhaltijan julkisuudessa esittämien kannanottojen tulee olla asianmukaisia, asiallisia ja 
sopivia.  
 
Luottamushenkilön tulee Kuntalain 69 §:n mukaan edistää kunnan ja sen asukkaiden etua se-
kä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamus-
henkilö toimii myös virkavastuulla. 

 
Työsuhteessa olevat työntekijöitä koskevat myös sananvapaussäännökset, vaikka oikeuspe-
rusteet ovat osittain erilaiset. Virkasuhteessa työskentelevillä sananvapauden käyttämiseen 
vaikuttaa virkamieslainsäädännössä säännelty asiallisuusvaatimus, kun taas työsuhteessa 
olevia koskeva lojaliteettivelvoite saa perustansa työoikeudellisesta sääntelystä. Työntekijän  
lojaliteettivelvollisuus perustuu työsopimuslain 3 luvun 1 §:n 2. virkkeeseen, jonka mukaan 
 työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan 
olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.   
 
Enontekiön kunnan viestintäohjeen mukaan ”Viestinnän sisältö on tosiasioihin perustuvaa ja 
tuo esiin kunnan virallisen kannan tiedotettavasta asiasta. Silti viestintä ei ole vain virallisista 
päätöksistä tiedottamista, vaan sitä on myös kaikenlainen kunnan toiminnoista kertominen, 
asiakaspalvelu ja sosiaalisen median kanavissa keskusteluun osallistuminen. Olemalla kohte-
lias ja avulias, työntekijä rakentaa positiivista mielikuvaa Enontekiön kunnasta. ” Enontekiön 
kunnan viestintä on 
- Avointa - asioista kerrotaan totuudenmukaisesti ja objektiivisesti. Onnistumisen lisäksi 

kerrotaan myös epäkohdista ja siitä, miten ongelmat aiotaan ratkaista.  
- Oikea-aikaista - asioista kerrotaan riittävän ajoissa, jotta ihmisillä on mahdollisuus olla ti-

lanteen tasalla ja tieto hyödyttää heitä mahdollisimman paljon.  
- Laaja-alaista - kerrotaan kaikista keskeisistä kunnan toimintaan liittyvistä asioista.  
 
Lisäksi Kuntalain mukaan kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidet-
täviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsit-
telyssä toteutuu.  
 
Kunnanhallituksella on oikeus antaa viestinnästä ohjeita. Viestinnän periaatteiden ja toimin-
tatapojen hahmottaminen on tärkeä osa Enontekiön kunnan palveluita ja menestystä. Julki-
suutta ei voi hallita. Mielipidekeskusteluun tulee suhtautua maltillisesti. Jokainen on kunnas-
sa viestijä. Viestintään kuuluu sananvapaus mutta myös vastuu.  

Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, viestintä- ja kulttuurikoordinaattori 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi  
Valtuustoaloitteen tekijä  
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259 § Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto Enontekiön kunnassa 1.1.2020 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Merkitään, että kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän jälkeen klo 18.15-18.50, minkä jäl-
keen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Käsittely 
Palkkasihteeri Riitta Ranta oli selvittämässä OVTESin palkkojen määräytymistä.  
Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen esitteli tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää, että tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmä otetaan käyttöön 
1.1.2020 lukien. Henkilöstökustannukset (käyttöönoton vaikutukset) katetaan sopimusten 
järjestelyeristä palkkavääristymien osalta vaiheittain.  Tehtävien vaativuudenarviointijärjes-
telmän muusta mahdollisesta rahoituksesta päätetään tarvittaessa erikseen.  
 
Selostus 
Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen 
tulee perustua tehtävien vaativuuden arviointiin. Tehtävien vaativuuden arvioinnin tulee pe-
rustua tehtäväkuvaukseen, joka kuvaa tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä 
tehtäväkokonaisuuksia. Tehtäväkuvaukset laaditaan yhteistyössä työnantajan edustajan ja 
ao. viranhaltijan/työntekijän tai ao. ammattiryhmän edustajan kanssa. Tehtävänkuva on ra-
kenteeltaan yksinkertainen ja selkeä. 
 
KVTES:n mukaan tehtävien vaativuutta arvioidaan tehtävässä vaadittavan osaamisen, työn 
vaikutusten ja vastuun, yhteistyötaitojen ja työolosuhteiden näkökulmasta. Lisäksi tehtävien 
vaativuuden arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja ovat koulutus, lisätehtävä ja -vastuu 
sekä esimiesasema. 
 
Tähän saakka kunnassa on ollut käytössä tehtävien vaativuuden arvioinnissa kokonaisarvi-
ointi. Enontekiön kunnassa KVTES:n sekä TS:n alaisten henkilöstön työn vaativuuden arviointi 
(TVA) aloitettiin maaliskuussa 2019, kun hankittiin kunnanjohtajan päätöksellä ohjelmisto 
tarkoitusta varten. Esimiehet perehdytettiin työn vaativuuden arviointiin ja henkilöstölle jär-
jestettiin yleinen henkilöstötilaisuus. Kuntaan nimettiin TVA-ryhmä, joka koostui ammattiliit-
tojen luottamusmiehistä sekä johtavista viranhaltijoista. Ulkopuolisena asiantuntijana pro-
sessin aikana on toiminut JopiArvio Oy:n edustaja. Arviointiryhmä kokoontui 12 kertaa. Arvi-
ointiryhmän kuultavana kävi eri toimialojen asiantuntijoita.  
 
TVA-työ aloitettiin esimiehen ja viranhaltijan/ työntekijän välisillä keskusteluilla, jossa henki-
lön nykyinen tehtävänkuva käytiin läpi ja siihen tehtiin tarvittavat tarkennukset. Tehtävänku-
vasta tehtiin KVTES:n / TS:n vaativuustekijöihin pohjautuva työn vaativuuden arviointi TVA- 
periaatteiden ja lomakkeiden pohjalta. TVA-lomakkeen ovat täyttäneet työntekijä ja esimies 
yhdessä ja molempien omat arviot ovat lomakkeella näkyvissä.  
 
TVA-arviointiryhmä on arvioinut jokaisen tehtävänkuvan ja käsitellyt TVA:n perusteella tehty-
jä yhteenvetoja. TVA-yhteenvetojen perusteella tehtävien vaativuuksissa on eroja, jotka 
työnantajan tulee huomioida tehtäväkohtaisessa palkassa. Hallintosäännön mukaan tehtä-
väkohtaisesta palkasta päättää kunnanjohtaja KT-yhdyshenkilön valmistelusta. 
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TVA-arviointiryhmä on valmistellut tehtävänkuvausten arvioinnin tulokset kunnanhallituksen 
hyväksyttäväksi.  
 
Kunnan yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.11.2019 todeten seuraa-
vaa: TS:n ja KVTES:n sopimusten piiriin kuuluvien viran- ja toimenhaltijoiden tehtävät on ku-
vattu ja arvioitu. Kuvatut tehtävät ovat arvioitu esimiesten ja työntekijöiden/viranhaltijoiden 
kanssa. Arviointijärjestelmän käyttöönotosta tekee päätöksen kunnanhallitus.  
 
Valmisteltu, kunnan KVTES ja TS- sopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoi-
den, tehtävien vaativuutta mittaava analyyttinen arviointijärjestelmä luo perusteet oikeu-
denmukaiselle, tasapuoliselle ja läpinäkyvälle palkkaukselle. Työn palkkauksen perusteiden 
tulisi perustua yhteismitalliseen tehtävien vaativuuden arviointiin.  
 
Liite 
4 Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän tulokset (nähtävillä kokouksessa) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia. 
 
Tiedoksi  
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260 § Valtuustoaloite / Muutoksen tekeminen hallintosääntöön 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanhallitus päätti kunnan tehtävien vaativuuden ar-
viointijärjestelmän käyttöönotosta tässä kokouksessa eikä kunnanhallituksen ole tarkoituk-
senmukaista päättää kaikkien tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvista palkoista ja 
henkilökohtaisista lisistä. Hallintosääntöä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnan tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän 
käyttöönotto tulee kunnanhallituksen päätettäväksi tässä kokouksessa eikä kunnanhallituk-
sen ole tarkoituksenmukaista päättää kaikkien tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvista 
palkoista ja henkilökohtaisista lisistä. Hallintosääntöä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. 

 
 Selostus 
 Taru Mäkitalo on tehnyt 7.10.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Hallintosääntömuutos 
Esitän muutettavaksi seuraavaa kohtaa hallintosäännössä:  
34§ Viranhaltijoiden toimivalta 
34.1 Kunnanjohtajan toimivalta 
4.Tehtäväkohtaisesta palkasta KT-yhdyshenkilön valmistelusta. Esityksen palkkauksen muut-
tamisesta voivat tehdä tarvittaessa KT-yhdyshenkilölletoimialajohtajat ja –vastaavat.  
5.KT-Yhdyshenkilön valmistelun pohjalta henkilökohtaisesta lisästä toimialajohtajan ja toimi-
alojen vastaavan valmistelusta, henkilökohtaista lisää koskevat periaatteet huomioiden. 
Siten, että nämä siirtyvät kunnanhallituksen päätettäväksi.” 
 
Enontekiön kunnassa on valmisteltu tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, joka antaa 
perusteet tehtävien palkoille. Työtä on tehty ahkerasti ja aktiivisesti yhdessä ammattiyhdis-
tysten kanssa jo vajaan vuoden verran.  

 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Valtuustoaloitteen tekijä  
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261 § Maankäyttöinsinöörin määräaikaisen viran perustaminen ja toimen täyttäminen  

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

Käsittely 
Berit-Ellen Juuso ja Jaakko Alamattila kannattivat päätösehdotusta.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää perustaa 5 vuoden määräaikaisen maankäyttöinsinöörin viran. Mää-
räaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen tehtävä.  

Kunnanhallitus päättää, että ma. maankäyttöinsinöörin viran keskeisenä tehtävänä on vasta-
ta kunnan maankäytön suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaavoituksesta. 
 
Kunnanhallitus päättää, että toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulutut-
kinto (maanmittaus) tai muu vastaava koulutus ja kokemusta maankäyttöön ja kaavoituk-
seen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.  
 
Kunnanhallitus päättää, että palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimuksen mukaan palkkaryhmän ollessa III.  

Kunnanhallitus päättää antaa viranhaltijoille tehtäväksi viran laittamisen haettavaksi.  

Selostus 
Kunnassa on nähty tarve lisätä resursseja kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun osalta, 
koska vireillä on mm. useita kaavavalmisteluja. Lisäksi kaikki hyväksytyt kaavat tulisi käydä 
läpi ja päivittää tarvittaessa sekä saattaa digitaaliseen muotoon. Projektin aikana on tarkoi-
tus saattaa ajantasalle mm. kaavoitusasiat.  

Asian valmistelua on tehty elinvoimaprosessin (infrastruktuuri toimialan) tehtävien kokonais-
tarkastelussa hallintojohtajan johdolla ja päädytty esittämään määräaikaisen (5 vuotta) 
maankäyttöinsinöörin viran täyttämistä. 
 
Ma. maankäyttöinsinööri vastaisi kunnan maankäytön suunnittelusta ja kehittämisestä, kaa-
voituksesta mm. kunnan yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä 
viranomaisyhteistyöstä. Tehtävä jakautuisi maankäyttöön ja kaavoitukseen n. 80 % ja muihin 
tehtäviin n. 20 %, joita olisivat mm. kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hallinnointi, 
asuin- ja yritystonttien myyminen ja vuokraaminen, maa-alueiden hankinta (vapaaehtoiset 
kaupat ja lunastukset) ja yleisten alueiden haltuunotot. 

 
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena olisi soveltuva korkeakoulututkinto (maanmittaus) tai 
muu vastaava koulutus ja kokemusta maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvistä asiantuntija-
tehtävistä. Palkkaus määräytyisi kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuk-
sen mukaan palkkaryhmän ollessa III (Johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edel-
lyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva). 
 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan kokonaiskehittämisestä, 
maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. 
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Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtä-
vistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä vir-
kanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa 
oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista 
päättää kunnanhallitus.   
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, tekninen johtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Merkittävät vaikutukset. 

 
Tiedoksi 
Elinvoimalautakunta 
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262 § Kielilisän maksaminen Enontekiön kunnassa   
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Käsittely 
Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen selvitti asiaa.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä maksettavaksi kielilisänä liitteen mukaiset korvaukset 
1.1.2020 lukien. 
 
Selostus 
Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kielilisää voidaan maksaa varsinai-
seen palkkaan kuuluvana seuraavasti. Perusteet on kirjattu KVTES II-luku, lisät ja palkkiot 16§ 
 
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvana kielilisää, jos 
tehtävässä edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamenkielen tai viitto-
makielen hallintaa ja jollei kielitaitovaatimusta ole otettu huomioon tehtäväkohtaisessa pal-
kassa. Soveltamisohje; Viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito voidaan 
ottaa huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa ja muu kielitaito henkilökohtaisessa lisässä, jol-
loin erillistä kielilisää ei makseta. Kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkit-
see, missä tehtävässä kielilisää maksetaan ja millainen näyttö kielitaidosta vaaditaan.  
 
Enontekiön kunnassa maksettava kielilisä, esimerkiksi saamenkielen taidosta, on tällä hetkel-
lä kaikille saman suuruinen 21,86 euroa kuukaudessa. Saatujen esitysten perusteella rekry-
tointivalttina saamenkielisiin tehtäviin voitaisiin käyttää riittävää korvausta toisen kielen 
osaamisesta. Enontekiön kunnassa on ollut vaikea saada rekrytoitua saamenkielen taitoisia 
tehtäviin, joissa vaaditaan em.  kielitaito.  
 
Kunta tukee saamenkielen opintoja myöntämällä palkallista virkavapaata kielen oppimiseksi 
tai kielitaidon syventämiseksi. Palkallisen virkavapaan ajalta oikeusministeriö korvaa sijais-
kustannukset. Vuonna 2019 kolme työntekijää käytti mahdollisuutta hyväkseen ja hakeutui 
koulutukseen.  
 
Samanaikaisesti valmisteilla oleva kunnan KVTES ja TS- sopimusten piiriin kuuluvien työnteki-
jöiden ja viranhaltijoiden tehtävien vaativuutta mittaava analyyttisen arviointijärjestelmän 
tulokset ovat valmistuneet. Työn palkkauksen perusteiden tulisi perustua yhteismitalliseen 
tehtävien vaativuuden arviointiin. Arviointityön aikana kävi ilmeiseksi, ettei toisen kotimai-
sen esimerkiksi saamenkielen vaatimusta kyetä tuomaan esille tehtävän vaativuusosassa.  
 
Tämän johdosta päädyttiin rakentamaan kielilisän maksamisen perusteet Liitteen 1 mukai-
seksi. Lisäksi perusteina käytettiin Saamelaiskäräjien 1.11.2019 tekemää aloitetta. Aloite  ko-
konaisuudessaan on nähtävillä kokouksessa.  
 
Aloitteessa todetaan, että  Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto on ottanut positiivisesti 
vastaan uutisen Utsjoen kunnan päätöksestä korottaa saamen kielen taidosta maksettavaa 
kielilisää. Utsjoen kunta päätti loppuvuodesta 2018 nostaa saamen kielen taidosta maksetta-
vaa kielilisää siten, että saamen kielen suullisesta taidosta maksetaan kuukausittainen 100 
euron lisä sekä suullisesta ja kirjallisesta taidosta keskitason kielitutkinnolla 150 euroa. Nyky- 
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ään saamelaisten kotiseutualueen kunnat ovat maksaneet kuukausittaista 15-30 euron kieli-
lisää, muutamissa poikkeustapauksissa kielilisä on ollut 50 euroa/kk. 
  
Nyt maksettava kielilisä ei toimi kannustimena käyttää saamen kieltä työssään tai motivoi 
opiskelemaan kieltä. Saamen kielineuvosto haluaa kannustaa muitakin saamelaisten kotiseu-
tualueen kuntia seuraamaan kehitystä ja käyttämään niitä olemassa olevia keinoja saamen-
kielisen henkilökunnan rekrytoimiseksi ja kannustimeksi kielenkäyttöön. Siksi Saamelaiskärä-
jät esittää, että Enontekiön, Inarin ja Sodankylän kunnat korottaisivat myös vastaavalla taval-
la saamen kielen taidosta maksettavaa kielilisää. 
 
Kunnan yhteistoimintaryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 27.11.2019 todeten seuraavaa; 
TS:n ja KVTES:n sopimusten piiriin kuuluvien viran- ja toimenhaltijoiden tehtävät on kuvattu 
ja arvioitu. Kuvatut tehtävät ovat arvioitu esimiesten ja työntekijöiden/viranhaltijoiden kans-
sa.  Arviointijärjestelmän käyttöönotosta tekee päätöksen kunnanhallitus.  
 
Yhteistoimintaryhmä käsitteli kielilisän maksamisen perusteita Enontekiön kunnassa. Ryh-
män esitys tuodaan sellaisenaan kunnanhallituksen käsittelyyn. Esitys on tämän asiakirjan 
liitteenä 1.  
 
Liite 
5 Enontekiön kunnassa maksettavat korvaukset kielitaidosta 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia 
 
Tiedoksi  
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263 § Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelun hankinta ostopalveluna 
 

Päätös  
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta  Base-
camp/Adventure Kilpis Clean Oy, Margit Eskonen antaman tarjouksen ajalle 1.1.2020 - 
31.12.2020.   
      
Selostus 
Kunnan siivouspalveluja hankitaan ostopalveluina niihin kohteisiin, missä palvelut ovat pel-
kästään siivouspalvelua ja missä on haasteellista saada palveluja järjestettyä. 
 
Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta on pyydetty tarjous erillisenä ylläpitosiivouk-
sesta kouluvuoden aikana sekä perussiivouksesta koulun kesäloman aikana. Tarjouspyyntö 
(liite 1)on ollut nähtävillä kunnan kotisivulla ajalla 19.11.2018 – 3.12.2019. Lyhennelmä on 
ollut nähtävillä Enontekiön Sanomien Riekko – sivulla 21.11.2019. Palvelunkuvaus on ollut 
saatavana pyydettäessä. Tarjousten jättöaika päättyi 3.12.2019 klo. 12.00.  
 
Palveluhankintoja, joiden hankintahinta jää alle kansallisen kynnysarvon, (60 000 e alv 0 %), 
voidaan kilpailuttaa ilman kansallista menettelyä. 
 
Määräaikaan mennessä Kilpisjärven monitoimitalon siivouspalvelusta on jätetty kaksi tarjo-
usta. Tarjouksen avauspöytäkirja on liitteenä.   
 
Tarjouspyyntö, palvelukuvaus ja tarjousten avauspöytäkirja ovat liitteenä.  
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.  
 
Liitteet 
6 Tarjouspyyntö  
7 Palvelunkuvaus  
8 Tarjouksen avauspöytäkirja  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteisiä. 
 
Tiedoksi 
Tarjouksen jättäjät 
Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö  
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264 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano  
 

Päätös  
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 13.11.2019 laillisiksi ja panna ne 
täytäntöön.  
 
Selostus  
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  
-- 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on 
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  
 
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytän-
töönpanosta.  
 
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 13.11.2019 ja käsitellyt seuraavat asiat:  
43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
44 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
45 § Eroaminen luottamustoimesta / Taipalus 
46 § Uuden varavaltuutetun määrääminen / Lehto 
47 § Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020 
48 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 
Valmistelija  
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 
Yritysvaikutusten arviointi  
Ei tunnistettu vaikutuksia, täytäntöönpanopäätös 

 Tiedoksi 
  

 
  



  Pöytäkirja    Sivu  16. 
  KUNNANHALLITUS  9.12.2019    21  

 

 
 
265 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 

Birgitta Eira: Valtiokonttorin kanta asuntorakentamiseen. 
 
Elli-Maria Kultima: Poliisien neuvottelukunnan kokous. 
 
Taru Mäkitalo: Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan kokous.  
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266 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 
Päätös 
Kunnanhallitus päätti, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden pii-
riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi pois lukien hallinnollisen rehtorin 
palkkauspäätöstä.  
Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta hallinnollisen rehtorin palkkauspäätökseen ja 
asia annetaan kunnanjohtajan uudelleen päätettäväksi.  
 
Käsittely 
Hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi. Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan. 
Hallitus piti tauon klo 20.13 – 20.28. Hallitus jatkoi tauon samalla kokoonpanolla.  
 
Elina Rousu-Karlsen esitti, että hallinnollisen rehtorin palkkauspäätökseen käytetään otto-
oikeutta ja asia annetaan kunnanjohtajan uudelleen päätettäväksi.  Berit Ellen Juuso kannatti 
Rousu-Karslenin esitystä.  
 
Taru Mäkitalo on kunnanjohtajan esityksen kannalla.  
 
Ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne jotka äänestävät EI  
Äänestys 
JAA: Taru Mäkitalo 
EI: Jaakko Alamattila, Elina Rousu-Karlsen, Elli-Maria Kultima, Berit Ellen Juuso 
Äänestyksen tulos 4 -1  
 
Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta hallinnollisen rehtorin palkkauspäätökseen ja 
asia annetaan kunnanjohtajan uudelleen päätettäväksi.  
 
Hallintojohtaja saapui kokoukseen em. asian käsittelyn jälkeen 20.35. 
 
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. 
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Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 27.11.-8.12.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-28.11.2019 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
-5.11.2019 
-12.11.2019 
 
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
-Vammaisneuvosto 14.11.2019 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
- Palkkauksen tarkistaminen/hallinnollinen rehtori (kunnanjohtajan päätös 4.12.2019) 
- Palkkauksen tarkistaminen/hallintojohtaja (kunnanjohtajan päätös 4.12.2019) 
- Palkkauksen tarkistaminen/henkilöstöjohtaja (kunnanjohtajan päätös 4.12.2019) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Tiedoksi 
Kunnanjohtaja 
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267 § Enontekiön kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan ja kunnan myöntämien avustusten perustei-
den hyväksyminen 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Yhdistysten yhteistyöasiakirjan. 
 
Kunnanhallitus päättää, että asiakirjaan voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia.  
 
Selostus  
Kunnanhallitus on hyväksynyt yhdistysten yhteistyöasiakirjan kokouksessaan 4.1.2017. Asia-
kirjan ajantasaisuus ja päivittämisen tarve käydään läpi kerran vuodessa yhdistysfoorumissa, 
minkä jälkeen päivitystyö tehdään tarvittaessa. Edellinen päivitys on tehty 10.12.2018. Yhdis-
tysten yhteistyöasiakirja sisältää Enontekiön kunnan myöntämien avustusten yleiset perus-
teet. 
 
Yhteistyöasiakirjasta ja avustusasioista keskusteltiin yhdistysfoorumissa 26.11.2019, ja asia-
kirja on ollut sitä ennen nähtävänä kotisivuilla.   Esille tulleet muutokset on huomioitu asia-
kirjassa. 
 
Liitteenä on Yhdistysten yhteistyöasiakirja. 
 
Liite 
9 Yhdistysten yhteistyöasiakirja, joka sisältää Enontekiön kunnan myöntämien avustusten 
yleiset perusteet 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, ma. toimistosihteeri, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, 
hallintojohtaja,  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia.  
 
Tiedoksi  
Hyvinvointilautakunta 
Elinvoimalautakunta 
Vastuuviranhaltijat 
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268 § Muutos vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen 2020-23 valtuustolle 

 
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että henkilöstö toimialan tuloskorttiin 
kohtaan hyvä hallinto lisätään viimeiseksi seuraava kohta: 
 
Tavoite 
Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyttöönotto vuoden 2020 alussa. 
 
Mittari 
Järjestelmä otettu käyttöön. 
 
Vastuu 
Henkilöstöjohtaja 
 
Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon henkilöstötoi-
mialalle osoitetaan 40 000 euroa tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän (Kvtes, TS) käyt-
töönottamiseksi.  
Em. tarkoittaa sitä, että kunnan talousarvion alijäämä kasvaa 40 000 eurolla. 
 
Henkilöstötoimiala kohdentaa em. määrärahan toimialoille tehtävien vaativuudenarviointi-
järjestelmän mukaisesti.  
 
Selostus  
Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotosta 
Enontekiön kunnassa 1.1.2020. Kunnanhallitus päätti, että tehtävien vaativuudenarviointijär-
jestelmä otetaan käyttöön 1.1.2020 lukien. Henkilöstökustannukset (käyttöönoton vaikutuk-
set) katetaan sopimusten järjestelyeristä palkkavääristymien osalta vaiheittain.  Tehtävien 
vaativuudenarviointijärjestelmän muusta mahdollisesta rahoituksesta päätetään tarvittaessa 
erikseen.  
Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto (Kvtes, TS) edellyttää yhteensä n. 
40 000 euron määrärahan vuosittain. 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutuksen myönteiset. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          253 § -  268 §                                                    
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: 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 265, 266, 268. 
 
Muutoksenhakukielto 

 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 259, 261, 262, 263, 267. 
 

 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: 259, 261, 262, 263, 267. 
 
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
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Pykälä 263 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE  
HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA  
 
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätök-
seen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle han-
kintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaa-
timuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumis-
hakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi teh-
dä kunnan jäsen.  
 
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: 
 
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankin-
tayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa 
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta-
jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi-
mimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
tajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta 
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.  
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaati-
van ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksi-
kön hallussa.  
 
Toimitusosoite: 
Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite  
Enontekiön kunta 
Kunnanhallitus  
Ounastie 165 
99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 


