
Enontekiön kunta   Pöytäkirja  5. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Tiistai 9.4.2019 klo 14.00-20.41 

 

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 

  Berit-Ellen Juuso  vj 

     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Birgitta Eira kvalt I vpj 

Juha-Pekka Mäntyvaara  kvalt II vpj  

 

Muut saapuvilla 

olleet Jari Rantapelkonen   esittelijä 

                             (pl. §:t 88, 89, 90) 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä (pl. 

§ 88) 

Kalevi Keskitalo rakennusmestari-

rakennustarkastaja § 83 

  

 

 

Asiat:  80 § - 98 §   

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Elli-Maria Kultima   Leni Karisaari 

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä (pl. 

§ 89) 

  

 

 

   Leena Palojärvi 

   pöytäkirjanpitäjä  

                             (§ 89) 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Leena Palojärvi  Elina Rousu-Karlsen 

 

 

 

  Jaakko Alamattila 

  (§ 89) 

   

 

Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä  11.4.2019 klo 15 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

 

 

80 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

81 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten 

ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset 

82 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista 

83 § Tampparin luovutustodistus Ounaksen Tunturiladut Oy:lle 

84 § Lausuntopyyntö Tornionlaakson Neuvoston strategiaan 2019-2021 

85 § Kunnan palvelurakenneselvitys  

86 § Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan työsopimussuhteiseksi 

toimeksi 

87 § Henkilöstöjohtajan toimi 

88 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään päätökseen 

koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Helinä Hautamäki, 

Taru Mäkitalo ja Santeri Kirkkala 

89 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään päätökseen 

koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Lasse Mäkitalo 

90 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään päätökseen 

koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Pekka Tjäderhane 

91 § Valtuustoaloite / Lautakuntien oikeus antaa alaisilleen viranhalti-

joille huomautus 

92 § Valtuustoaloite / Viranhaltijapäätösten liittäminen esityslistaan 

93 § Valtuustoaloite / Liikuntapaikkojen ja latujen ylläpito 

94 § Valtuustoaloite / Erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen 

ja täyttäminen 

95 § Valtuustoaloite / Sadevesijärjestelmä päiväkoti Riekkoon 

96 § Valtuustoaloite / Kunnanrannan kunnostaminen 

97 § Valtuustoaloite / Kaavateiden hoitaminen 

98 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 80 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Leena Palo-

järvi ja Elina Rousu-Karlsen.  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tyksen siten, että esityslistan pykälä 97 käsiteltäisiin 82 §:n jälkeen.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti valittavaksi pöytäkirjantarkastajaksi Leena Pa-

lojärveä ja Elina Rousu-Karlsenia. 

Puheenjohtaja esitti, että pykälä 97 käsiteltäisiin 82 §:n jälkeen, 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 81 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen 

jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi 

seuraavat asiat: 

Tapahtuneet 

8.4. Tunturi-Lapin kehitys ry:n hallituksen kokous.  

9.4. Hooli Oy:n tapaaminen 

Muut Asiat  

Esiintymissopimus 9.4.2019 koskien Väärtipäiviä 

Viraston virkistyspäivä 12.4. peruuntuu. 

 

Tulevat/valmistelussa 

21.4 Hetan Musiikkipäivät 50 vuotta, kunnan tervehdys, seurakuntatalo, 

valtuuston pj. 

25.4 Revontuliopiston kevätjuhla, Hetta, kunnanjohtajan puhe 

 

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 

3.4 Lapin liikennetyöryhmän kokous, Rovaniemi 

5.4 Lapin kuntajohtajien tapaaminen, Luosto 

 

Tulevat/Valmistelussa 

10.4 Kuntakonsernin kehittämispaja: Enontekiön kunnan talous eilen, tä-

nään ja huomenna 

10.-12.4 Inarin kunnanjohdon vierailu 

12.4 Viraston virkistyspäivä 

15.-16.4 Prosessijohtaminen, koulutustilaisuus puheenjohtajille ja johto-

ryhmälle 

16.4 Metsähallituksen pääjohtajan vierailu 

16.4 Hetan musiikkipäivien konsertti, kunnan tervetuloa toivotus, liikun-

tahalli 

21.4 Hetan Musiikkipäivät 50 vuotta, kunnan tervehdys, seurakuntatalo 

25.4 Revontuliopiston kevätjuhla, Hetta 

Päätökset 

- Määrärahan kohdentaminen investointiosasta ruoankuljetus- ja tarjoilu-

vaunun sekä pikajäähdytys/-pakastuskaapin hankkimiseksi. 

- Vapaa-ajan toimialavastaavan sijainen ja hyvinvointiprosessin johtajan 

sijainen  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Muut  

-Kunnanjohtajan loma 15.-23.4., 29.-30.4.2019 

-Gaskkas ry:n Karesuvannon kyläyhdistyksen kirje koskien koulun sisäilmaa 

-Peltovuoman kyläyhdistys ry:n kirje koskien Peltovuoman koulun latuja 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 82 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista 

Ei ollut. 

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 14.58—15.08, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 83 § Tampparin luovutustodistus Ounaksen Tunturiladut Oy:lle 

 

Päätös 

Kunnanhallitus merkitsi yksimielisesti tiedoksi kunnanhallituksen 

4.12.2007 § 308 mukaisen Paana 270 latukoneen luovutuksen ja toimittaa 

em. päätöksen mukaisen luovutuskirjan Ounaksen Tunturiladut Oy:lle. 

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 16.00-16.06, minkä 

jälkeen puheenjohtajan totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitus kutsui yksimielisesti kuultavaksi rakennusmestari-

rakennustarkastaja Kalevi Keskitalon selvittämään asiaa.  

 

Keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja antoi seuraavan muutetun päätösehdo-

tuksen: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen 4.12.2007 § 

308 mukaisen Paana 270 latukoneen luovutuksen ja toimittaa em. päätöksen 

mukaisen luovutuskirjan Ounaksen Tunturiladut Oy:lle. Leena Palojärvi, 

Outi Kurkela ja Jaakko Alamattila kannattivat  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee tampparin luovutustodistuksesta Ounaksen Tun-

turiladut Oy:lle ja tekee päätöksen asiassa.  

 

Selostus 

Ounaksen Tunturiladut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki on 

maaliskuussa 2019 lähestynyt rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi 

Keskitaloa ja pyytänyt Enontekiön kunnalta tampparin luovutustodistusta. 

 

Enontekiön kunta ja Ounaksen Tunturiladut Oy ovat vuonna 2007 kunnanhal-

lituksen päätöksen (4.12.2007 § 308) liitteenä olevan sopimuksen 

(27.11.2007) mukaisesti sopineet, että 

- kunta hankkii uuden rinnekoneen, jonka hankintahinta on 190.000,00 

euroa + ALV 

- kunta luovuttaa kyseisen rinnekoneen Ounaksen Tunturiladut Oy:n 

hallintaan 

- kunta luovuttaa Paana latukoneen, vihreä Polaris Widetrack mootto-

rikelkan sekä reittilanan Ounaksen Tunturiladut Oy:n omistukseen 

- kunta luovuttaa rinnekoneen Ounaksen Tunturiladut Oy:n omistukseen 

heti sen jälkeen kun se on mahdollista huomioiden hankintaan saatu 

valtionavustus 

- Ounaksen Tunturiladut sitoutuu pitämään kunnossa Hetan alueen kaik-

ki ladut sekä 4 kertaa vuodessa tamppaamaan tampparilla moottori-

kelkkaurat. 

- Ounaksen Tunturiladut Oy myy Jyppyrän hiihtomaan rinnehoitopalvelut 

Enontekiön Kehitys Oy:lle yksikköhintaan 65 eur/h alv 0% 

- Kunta luovuttaa ulkoilualueen hoitajan 50 % työpanoksen Ounaksen 

Tunturiladut Oy:n käyttöön lokakuun alusta toukokuun loppuun vii-

deksi vuodeksi.  

 

Kunnanhallitus on 4.12.2007 päättänyt § 308, että sopimus hyväksytään. 

Päätöspykälä on liitteenä. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Enontekiön kunnan tekninen lautakunta on 3.11.2011 päättänyt § 100 hyväk-

syä liikuntatoimen ja teknisen osaston neuvotteleman sopimuksen Enonteki-

ön kunnan ja Ounaksen Tunturilatujen kanssa. Päätöspykälä on liitteenä. 

 

Enontekiön kunta ja Ounaksen Tunturiladut Oy ovat 12.12.2011 sopineet, 

että 

- kunta luovuttaa sopimuskauden ajaksi Ounaksen Tunturiladut Oy:n 

hallintaan 2011 hankitun latukoneen Prinoth Husky 3,1 m. Luovutettu 

latukone siirretään Ounaksen Tunturiladut Oy:n omistukseen heti kun 

hankkeen viimeisen maksatuserän maksamisesta on kulunut 5 vuotta. 

- Ounaksen Tunturiladut Oy:n hallinnassa ja 27.12.2012 omistukseen 

siirtyvän Prinoth TS4 rinnetamppari siirtyy kunnan hallintaan kun-

nostettuna ja huollettuna sopimuskauden ajaksi. Rinnetamppari siir-

tyy kunnan omistukseen Prinoth Husky:n siirtyessä Ounaksen Tunturi-

ladut Oy:n omistukseen vuoden 2016 lopussa. 

 

Vuoden 2011 sopimusta on täydennetty 11.2.2013 siten, että 

- Enontekiön kunta korvaa Ounaksen Tunturiladut Oy:lle vuosina 2013-

2016 vuosittain neljän vuoden ajan 5000 eur/ vuosi edestä polttoai-

nehankintoja. 

- Vuonna 2007 luovutettu moottorikelkka rikkoutui kun moottorikelkas-

ta vääntyi runko Ounaksen Tunturiladut Oy:n työntekijät törmätessä 

puuhun. Tästä johtuen kahdesta rikkinäisestä moottorikelkasta ra-

kennettiin toimiva kelkka, jonka Enontekiön kunta luovuttaa Ounak-

sen Tunturiladut Oy:lle. 

 

Enontekiön kunnalla ja Ounaksen Tunturiladut Oy:llä ei ole tällä hetkellä 

voimassaolevaa sopimusta. 

 

Liitteet  

5 Sopimus vuodelta 2007 

6 Kunnanhallituksen päätös 4.12.2007 § 308 

7 Sopimus vuodelta 2011 

8 Teknisen lautakunnan päätös 3.11.2011 § 100 

 

Valmistelijat  

Kunnanjohtaja, rakennusmestari-rakennustarkastaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Merkittävät 

 

Tiedoksi 

Infrastruktuuri toimiala 

Elinvoimalautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 84 § Lausuntopyyntö Tornionlaakson Neuvoston strategiaan 2019-2021 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lausuntonaan todeta, että Northern 

Lights Corridor on erinomainen brändi. Tärkeimpänä osana toimintaa on 

rajayhteistyö ja sen lisääminen (yhteiset tapaamiset, tapahtumat).  

Kunnanhallitus toteaa, että kärkihankkeita on kunnanhallituksen käsityk-

sen mukaan liikaa neuvoston resursseihin nähden. Nykyisillä resursseilla 

Neuvosto ei voine onnistua kokonaisuuden hoitamisessa, eikä toiminnanjoh-

taja tällaisen kokonaisuuden (edes osittaisessa) koordinoimisessa. Stra-

tegiassa tulisi keskittyä infrastruktuurin (vt 21 ja lentokentät) ja ra-

jat ylittävän yhteistyön kehittämiseen.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu esitys (lisäys):  

Strategiassa tulisi keskittyä infrastruktuurin (vt 21 ja lentokentät) ja 

rajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Northern Lights Corridor 

on erinomainen brändi. Tärkeimpänä osana toimintaa on rajayhteistyö ja 

sen lisääminen (yhteiset tapaamiset, tapahtumat).  

Kunnanhallitus toteaa, että kärkihankkeita on kunnanhallituksen käsityk-

sen mukaan liikaa neuvoston resursseihin nähden. Nykyisillä resursseilla 

Neuvosto ei voine onnistua kokonaisuuden hoitamisessa, eikä toiminnanjoh-

taja tällaisen kokonaisuuden (edes osittaisessa) koordinoimisessa.  

 

Selostus 

Kuntaan on toimitettu liitteenä oleva ensimmäinen versio Tornionlaakson 

Neuvoston uudesta strategiasta. Strategian ensimmäisellä sivulla oleva 

kartta on alustava, korjaukset on lähetetty mainostoimistolle. Kartta 

vaihdetaan lopulliseen versioon kartan valmistuttua. Kartasta tullaan 

tekemään roll up, joka toimitetaan jäsenkuntiin ym..  

 

Tornionlaakson Neuvoston hallitus on käsitellyt strategiaa kokouksessaan 

12.3.2019. Hallitus toivoo, että jäsenkunnat kommentoivat strategiaa. 

Neuvoston hallitus esittää, että strategia lähetetään keskeisille virka-

miehille, esim. virkamiesjohtoryhmän jäsenille.  

Toimialajohtajille ja –vastaaville on annettu mahdollisuus kommentoida 

strategiaa. 

 

Tornionlaakson Neuvoston hallitus käsittelee strategiaa kokouksessaan 

14.5.2019. Kokouksen jälkeen se lähetetään neuvoston jäsenille. 

Vuosikokous Haaparannalla 11.6.2019 hyväksyy strategian lopullisen versi-

on. 

 

Kommentit tulee lähettää toiminnanjohtajalle 14.4.2019 mennessä. Vastaa-

matta jättäminen katsotaan liitteenä olevan strategiaversion hyväksymi-

seksi. 

 

Liite 

1 Tornionlaakson Neuvoston uusi strategia 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset. 

 

Tiedoksi 

Tornionlaakson neuvosto/toiminnanjohtaja  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 85 § Kunnan palvelurakenneselvitys  

 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli tehdystä selvityksestä, toimialojen esityksistä 

ja kunnanjohtajan alustuksesta sekä antoi evästyksensä jatkovalmisteluun. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja alusti palvelurakenneasiaa ja kunnanhallitus keskusteli.   

 

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus piti tauon klo 17.15—17.25, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee tehdystä selvityksestä, toimialojen esityksis-

tä ja kunnanjohtajan alustuksesta sekä antaa evästyksensä jatkovalmiste-

luun.  

 

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.   

Toimialat ovat toimittaneet selvityksensä kunnanjohtajalle.  

Kunnanjohtaja alustaa kokouksessa mm. seuraavista asioista: kunnan ja 

konsernin henkilöstömitoitukset, opetustoimen palvelutaso ja –verkko, 

varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –verkko, infrastruktuuri toimialan tu-

lot, päätöksenteon virtaviivaistaminen, prosessien sähköistäminen ja hen-

kilöstöprosessin selkeyttäminen ja tehostaminen.    

Valmistelija 

kunnanjohtaja, toimialat, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 86 § Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan työsopimussuhtei-

seksi toimeksi 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen. 

 

Selostus 

Hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkasuhteen muutta-

misesta työsuhteeksi. 

 

Päätöshistoria  

Hyvinvointilautakunta 21.3.2019 33 § 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kodinhoitajan 

virka muutetaan lähihoitajan työsopimussuhteiseksi toimeksi. Ensisijainen 

sijoituspaikka on kotipalvelu. Kelpoisuusehtona on, että henkilö on mer-

kitty lähihoitajana Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon keskusrekiste-

riin.  

 

Selostus: 

Kotipalvelun lähihoitajan toimeen ei sisälly julkisen vallan käyttöä jos-

ta syystä virka voidaan muuttaa työsopimussuhteiseksi toimeksi. Enonteki-

ön kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää viran muuttami-

sesta toimeksi.    

Viranhaltija on irtisanoutunut 1.7.2019 alkaen. 

Kotipalvelun lähihoitajan tehtävänä on kotipalvelun asiakkaiden asumi-

seen, hoitoon ja huolenpitoon toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja 

kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 

tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.  

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 87 § Henkilöstöjohtajan toimi  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan toimi on toistaiseksi voi-

massa oleva 1.5.2019 lukien siten, että työpanos on Enontekiön kunnan 

käytössä kokonaan sen jälkeen kun Muonion kunnan kanssa on sovittu aika-

taulusta. 

 

Henkilöstöjohtajan tehtävä tullaan laittaan haettavaksi viimeistään syk-

syllä.  

 

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi oikeuden sopia 

Muonion kunnan kanssa hyväksytyn sopimuksen muuttamisesta koskien henki-

löstöjohtajan työpanosta.   

 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo 19.20—19.30, minkä 

jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus (lisäys):  

Henkilöstöjohtajan tehtävä tullaan laittaan haettavaksi viimeistään syk-

syllä.  

 

Leena Palojärvi esitti, että toimi pidetään määräaikaisena, koska hallin-

tosäännön muutos, virasto-organisaation muutos ja palvelurakenneselvitys 

ovat kesken. Toimen kokoaikaistaminen ei tässä vaiheessa ole tarkoituksen 

mukaista. Outi Kurkela ja Elina Rousu-Karlsen kannattivat esitystä.  

 

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 Leena Palojärven esitystä, äänestävät ”ei”. Äänes-

tysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annet-

tiin 3 ”jaa” ääntä (Jaakko Alamattila, Elli-Maria Kultima, Unto Kultima) 

ja 3 ”ei” ääntä (Outi Kurkela, Leena Palojärvi, Elina Rousu-Karlsen). 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt puheenjohtajan 

äänen ratkaistessa kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että henkilöstöjohtajan toimi on toistaiseksi 

voimassa oleva 1.5.2019 lukien siten, että työpanos on Enontekiön kunnan 

käytössä kokonaan sen jälkeen kun Muonion kunnan kanssa on sovittu aika-

taulusta. 

 

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle tehtäväksi oikeuden sopia 

Muonion kunnan kanssa hyväksytyn sopimuksen muuttamisesta koskien henki-

löstöjohtajan työpanosta.   

 

Selostus 

Kunnanhallitus on 14.8.2017 päättänyt hyväksyä henkilöstökoordinaattorin 

toimen perustamisen 1.10.2017 lukien. Kunnanhallitus on edellyttänyt, 

että Muonion kunta sitoutuu toimeen 50 %:n kustannusosuudella. Samalla 

kunnanhallitus on päättänyt antaa viranhaltijoiden tehtäväksi toimen 



Enontekiön kunta Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 9.4.2019 14 

 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

laittamisen haettavaksi sen jälkeen kun Muonion kunta on hyväksynyt hen-

kilöstökoordinaattorin toimen esitetyllä tavalla. 

 

Tointa täytettäessä Muonion kunnan pyynnöstä tehtävä täytettiin määräai-

kaisena 31.12.2019 saakka ja määräaikaisuuden peruste oli kunnassa vi-

reillä olevat organisaatiomuutokset. Toimen sijoituspaikka on Enontekiön 

kunta. Kunnanhallitukselle tuotiin tieto 18.9.2017 toimen täyttämisestä 

määräaikaisena. Kunnanhallitus päätti 20.12.2018 nimikemuutoksen henki-

löstöjohtajaksi. 

 

Tehtävänkuvaus on tällä hetkellä seuraava: 

- Enontekiön ja Muonion kuntakonsernien keskitetysti hoidettavat kun-

tien henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen 

- Kuntien KT-yhdyshenkilönä toimiminen 

- Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen 

- Kuntien rekrytointiprosessista vastaaminen 

- Kuntien henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen 

- Kuntien työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja) 

- Työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen 

- Valmiussuunnittelu ja ICT-alan suunnittelutehtäviä 

- Muut kunnan osoittamat tehtävät  

 

Molemmat kunnat ovat tahoillaan keskustelleet henkilöstöjohtajan suurem-

man työpanoksen tarpeesta kunnissa. Enontekiöllä nähdään, että jo nykyi-

nen tehtäväkuva vaatisi kokoaikaisen työntekijän.  

 

Kunnanhallitus on 26.2.2018 hyväksynyt sopimuksen työpanoksen myymisestä 

Muonion kunnalle. Sopimus on voimassa 31.12.2019 ja sopimusta voidaan 

tarkentaa yhteisesti sovitulla tavalla tarvittaessa.  

 

Henkilöstömenojen osuus kunnan toimintakuluista on n. 41 %. Enontekiöllä 

on nähty tarve siihen, että henkilöstöjohtajan työpanos olisi kokonaan 

Enontekiön kunnan käytössä. Mikäli nähdään tarve henkilöstökustannusten 

pienentämiseen, voitaisiin tehtävään sisällyttää mm. hyvinvointiprosessin 

johtajan tehtävät, vapaa-aikatoimen hallinnon tehtäviä sekä kunnan valmi-

ussuunnittelu ja ICT-alan suunnittelutehtäviä, jotka on jo sisällytetty 

tehtäväkuvaan.  

Em. mallissa on laskettu, että henkilöstökustannukset olisivat kokonai-

suutena pienemmät kuin tällä hetkellä.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 88 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään pää-

tökseen koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Helinä Hau-

tamäki, Taru Mäkitalo ja Santeri Kirkkala 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja ilmoitti olevan esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän ajaksi.  

 

Kunnanhallitus kutsui kunnanjohtajan yksimielisesti kuultavaksi, minkä 

jälkeen kunnanjohtaja poistui kokouksesta.  

 

Puheenjohtaja kysyi kunnanjohtajalta hyväksyykö hän muutoksen. Kunnanjoh-

taja ilmoitti hyväksyvänsä muutoksen.  

 

Leena Palojärvi kannatti päätösesitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen seuraaviin seikkoihin 

viitaten lukuun ottamatta työvälineiden käyttöoikeutta. Tältä osin kun-

nanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen tarkoituksenmukaisuusperusteella 

ja päättää poistaa kunnanhallituksen 4.2.2019 §:n 23 liitteen kohdan 2.7 

ensimmäisen kappaleen, koska kaikilla kunnan viran- ja toimenhaltijoilla 

on käytettävissä virka- ja työtehtävissä työnantajan osoittamat tarvitta-

vat työvälineet. Kunnanhallitus toteaa lisäksi, että kunnanjohtaja työs-

kentelee ns. kokonaistyöajassa, jolloin virkatehtävät eivät ole sidottuja 

kellonaikoihin tai viikonpäiviin. 

 

Menettelytapavirheestä kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen ko-

kouksen aikana ei ole tapahtunut muotovirhettä. Kunnanjohtaja ei ole 

osallistunut asian käsittelyyn kielletyllä tavalla. Kunnanjohtajaa on 

kuultu hallintolain edellyttämällä tavalla ainoastaan asianosaisena, kos-

ka hän on johtajasopimuksen asianosainen. Kunnanhallitus toteaa, että 

kunnanhallitus kutsui kunnanjohtajan yksimielisesti kuultavaksi.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että bonuspalkkauksen poistamisvaatimukseen, että 

johtajasopimuksessa tai sen tarkennuksessa ei ole käsitettä bonuspalkka-

us. Mikäli bonuspakkauksella tarkoitetaan tulospalkkaa, kunnanhallitus ei 

voi sitä poistaa, koska kunnanvaltuusto on vuonna 2016 hyväksyttyyn joh-

tajasopimukseen sisällyttänyt tulospalkkauksen osaksi kunnanjohtajan 

palkkausta. Kunnanhallituksella on toimivalta päättää tulospalkasta joh-

tajasopimuksen mukaisesti. Tulospalkkauksen kriteereinä ei ole positiivi-

nen tulos vaan kriteeristö on laajemmin määritetty. Kunnanjohtajan työn 

arviointiin osallistuu johtajasopimuksen mukaisesti kunnanhallituksen ja 

kunnanvaltuuston puheenjohtajisto. Kunnanhallitus voi päättää harkintansa 

perusteella tulospalkasta. 

 

Selostus 

Helinä Hautamäki, Taru Mäkitalo ja Santeri Kirkkala ovat tehneet oi-

kaisuvaatimuksen koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennuksia 

(4.2.2019 § 23). 
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Hallintolaki 49 g §: 

”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen 

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa 

hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oi-

kaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaati-

muksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemi-

seen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia. 

 

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä 

ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten 

kuin 50–53 §:ssä säädetään.” 

Oikaisuvaatimuksessaan Hautamäki ym. pyytävät kumoamaan ko. päätöksen 

laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperustein. 

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden tarkoituksenmukaisuusperusteisena vaatimuk-

sena on viitattu vapaaseen auton-, kelkan- ja mönkijän käyttöoikeuteen, 

jotka eivät heidän mielestään ole tasapainossa muiden kunnan viranhalti-

joiden käyttöoikeuksien kanssa, eikä niitä tällä perusteella pidä hyväk-

syä. Lisäksi he eivät pidä perusteltuna viranhaltijan vapaa-ajan harras-

tusvälineistön hankintaa (kamera lisälaitteineen) kunnan varoin. Edelleen 

he vaativat bonuspalkkauksen poistamista johtajasopimuksesta, koska posi-

tiivinen tulos ei ole yhden henkilön aikaansaannosta, vaan hallintokunti-

en, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteisen toiminnan tulos. 

Laillisuusperusteisena oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat päätöksen ku-

moamista menettelytapavirheen vuoksi ja toteavat, että pöytäkirjan mukaan 

ao. viranhaltija oli kutsuttu ja osallistunut kokoukseen kesken asian 

käsittelyn. 

 

Liite 

2 Oikaisuvaatimus 

 

Valmistelu 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojoh-

taja 

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Helinä Hautamäki, Taru Mäkitalo, Santeri Kirkkala  
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Khall 89 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään pää-

tökseen koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Lasse Mäki-

talo 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän ajaksi. 

Hallintojohtaja Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 

kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 

 

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Leena Palojärvi. 

Pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään valittiin Jaakko Alamattila. 

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanhallitus on edellisessä §:ssä 

87 päättänyt työvälineiden käyttöoikeuden osalta hyväksyä oikaisuvaati-

muksen tarkoituksenmukaisuusperusteella ja päättänyt poistaa kunnanhalli-

tuksen 4.2.2019 §:n 23 liitteen kohdan 2.7 ensimmäisen kappaleen, koska 

kaikilla kunnan viran- ja toimenhaltijoilla on käytettävissä virka- ja 

työtehtävissä työnantajan osoittamat tarvittavat työvälineet. Kunnanhal-

litus toteaa lisäksi, että kunnanjohtaja työskentelee ns. kokonaistyö-

ajassa, jolloin virkatehtävät eivät ole sidottuja kellonaikoihin tai vii-

konpäiviin. 

 

Kunnanhallitus päättää todeta, että em. perusteella työvälineitä koskevaa 

kohtaan ei ole tarpeen tässä enää käsitellä. 

 

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen seuraaviin seikkoihin 

viitaten: 

 

Menettelytapavirheestä kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen ko-

kouksen aikana ei ole tapahtunut muotovirhettä. Kunnanjohtaja ei ole 

osallistunut asian käsittelyyn kielletyllä tavalla. Kunnanjohtajaa on 

kuultu hallintolain edellyttämällä tavalla ainoastaan asianosaisena, kos-

ka hän on johtajasopimuksen asianosainen. Kunnanhallitus toteaa, että 

kunnanhallitus kutsui kunnanjohtajan yksimielisesti kuultavaksi.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että hallintojohtajan esteellisyydestä hallinto-

lain 29 § mukaan virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään.  

 

Päätöksentekijöiden johtajasopimuksen valmistelusta ja asiasta päättämi-

sestä kunnanhallitus toteaa että mm. johtajasopimuksen valmistelu on kun-

nanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston tehtävä. Kuntaliiton jul-

kaisun mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa johtajasopimuksen 

valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä 

valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Osaamisen kehittämiseen tarkoitetun koulutusmäärärahan osalta kunnanhal-

litus toteaa, että kunnan henkilöstöä koulutetaan kunnan tarpeiden mukai-

sesti ja toteaa, että kunnanhallitus on myöntänyt kuntajohtajakoulutuk-

seen määrärahan myös aikaisemmille kunnanjohtajille.  
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Edelleen kunnanhallitus toteaa, että Lasse Mäkitalo on pyytänyt kirjaa-

mosta johtajasopimuksen tarkennus liitettä 12.2.2019 ja tehnyt oi-

kaisuvaatimukset päiväyksellä 13.2.2019. Liite on hänelle toimitettu 

15.2.2019. 

 

Selostus 

Lasse Mäkitalo on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien kunnanjohtajan johta-

jasopimuksen tarkennuksia (4.2.2019 § 23). 

Hallintolaki 49 g §: 

”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen 

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa 

hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oi-

kaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaati-

muksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemi-

seen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia. 

 

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä 

ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten 

kuin 50–53 §:ssä säädetään.” 

Oikaisuvaatimuksessaan Mäkitalo pyytää kumoamaan ko. päätöksen lailli-

suus- ja tarkoituksenmukaisuusperustein. Laillisuusperusteena hän vaatii 

päätöksen kumoamista sillä perusteella, että päätöksentekijät sekä val-

mistelivat että päättivät asiasta, toisena perusteena esteellisenä pois-

tunut kunnanjohtajan on tullut kesken äänestyksen takaisin kokoukseen ja 

kolmantena perusteena, että hallintojohtaja on jäävi, koska hänen puolu-

eettomuutensa on vaarantunut muista erityisistä syistä (hallintolaki 28.1 

§ kohta 7. Tarkoituksenmukaisuusperusteissa oikaisuvaatimuksen tekijä 

viittaa yleisesti liitteessä mainittuihin palkitsemistekijöihin ja ylei-

sesti kunnanjohtajan palkkaan sekä myönnettyyn koulutusmäärärahaan. Li-

säksi Mäkitalo ilmoittaa pyytäneensä kirjaamolta johtajasopimuksen tar-

kennuspäätöstä, mutta ei ole sitä saanut. 

Kuntalain 29 § Esteellisyyden ratkaiseminen 

”Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. 

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen 

toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin 

toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeute-

tun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyt-

tään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä 

päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä 

saatavissa esteetöntä henkilöä. 

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä 

muutosta valittamalla” 

Liite 

3 Oikaisuvaatimus 

 

Valmistelu 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, vastaava toimistosihteeri 
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Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia  

 

Tiedoksi 
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Khall 90 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen 4.2.2019 § 23 tekemään pää-

tökseen koskien kunnanjohtajan johtajasopimuksen tarkennukset/Pekka Tjä-

derhane 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanhallitus on §:ssä 87 päättänyt 

työvälineiden käyttöoikeuden osalta hyväksyä oikaisuvaatimuksen tarkoi-

tuksenmukaisuusperusteella ja päättänyt poistaa kunnanhallituksen 

4.2.2019 §:n 23 liitteen kohdan 2.7 ensimmäisen kappaleen, koska kaikilla 

kunnan viran- ja toimenhaltijoilla on käytettävissä virka- ja työtehtä-

vissä työnantajan osoittamat tarvittavat työvälineet. Kunnanhallitus to-

teaa lisäksi, että kunnanjohtaja työskentelee ns. kokonaistyöajassa, jol-

loin virkatehtävät eivät ole sidottuja kellonaikoihin tai viikonpäiviin. 

 

Kunnanhallitus päättää todeta, että em. perusteella työvälineitä koskevaa 

kohtaan ei ole tarpeen tässä enää käsitellä.  

 

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen seuraaviin seikkoihin 

viitaten: 

  

Osaamisen kehittämiseen tarkoitetun koulutusmäärärahan osalta kunnanhal-

litus toteaa, että kunnan henkilöstöä koulutetaan kunnan tarpeiden mukai-

sesti ja toteaa, että kunnanhallitus on myöntänyt kuntajohtajakoulutuk-

seen määrärahan myös aikaisemmille kunnanjohtajille.  

 

Kunnanhallitus toteaa tulospalkan osalta, että kunnanjohtajan työn arvi-

ointiin osallistuu johtajasopimuksen mukaisesti kunnanhallituksen ja kun-

nanvaltuuston puheenjohtajisto ja kunnanhallituksella on toimivalta päät-

tää harkintansa perusteella tulospalkasta ja palkitsemistavasta. 

 

Selostus 

Pekka Tjäderhane on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien kunnanjohtajan joh-

tajasopimuksen tarkennuksia (4.2.2019 § 23). 

Hallintolaki 49 g §: 

”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen 

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa 

hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oi-

kaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaati-

muksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemi-

seen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia. 

 

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä 

ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten 

kuin 50–53 §:ssä säädetään.” 

Oikaisuvaatimuksessaan Tjäderhane pyytää kumoamaan kokonaisuudessaan ko. 

päätöksen. 

 

Perusteluissa oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa kunnanjohtajan palkkaan, 

joka on hänen mukaansa jo nyt keskimääräistä korkeampi, tulospalkkion 
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nykyiseen määräytymiseen, auton-, kelkan- ja mönkijän, kunnan majoitusti-

lan käyttöoikeuteen sekä järjestelmäkameran ja varusteiden käyttöoikeu-

teen, joita etuja oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan muilla kunnan työnte-

kijöillä ei ole. Lisäksi hän viittaa osaamisen kehittämiseen varattuun 

koulutusmäärärahaan. Hänen mukaansa kunnanhallitus kohtelee päätöksellään 

kunnan työntekijöitä täysin epätasa-arvoisesti. 

 

Liite 

4 Oikaisuvaatimus 

 

Valmistelu 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, vastaava toimistosihteeri, hallintojoh-

taja 

 

Yritysvaikutusten arviointi  

Ei vaikutuksia. 

 

Tiedoksi 

Pekka Tjäderhane 
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Khall 91 § Valtuustoaloite / Lautakuntien oikeus antaa alaisilleen viran-

haltijoille huomautus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että huomautuksen antaminen kuuluu työnan-

tajan työnjohto-oikeuteen. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on asettanut tavoitteeksi vuoden 

2019 talousarviossa viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaiku-

tuksen lisäämisen. Vuorovaikutusta lisäämällä tulisi voida avoimesti kes-

kustella ja antaa rakentavasti palautetta toiminnasta puolin ja toisin. 

Lautakunta voi tarvittaessa ottaa esille alaistensa viranhaltijoiden 

kanssa asioita, jotka lautakunta näkee tarpeelliseksi. 

 

Selostus 

Taru Mäkitalo on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Lautakunnilla tulisi olla oikeus antaa alaiselleen viranhaltijalle huo-

mautus, joka tulisi johtaa esimiehen puhutteluun ja toistuessaan varoi-

tukseen.” 

 

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus 

sekä tarkastuslautakunta ja vaalilain mukaan vaalilautakunnat. Lautakun-

tia voidaan valtuuston päätöksellä asettaa, mutta ne eivät ole pakolli-

sia. Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. 

 

Kuntaliiton mukaan lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuo-

tantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lau-

takuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökul-

ma palvelutuotantoa kehitettäessä. 

 

Kuntalain mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan 

hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaksoisjohtamisen mallissa 

on tärkeää, että luottamushenkilöiden ja toimielimien sekä viranhaltijoi-

den ja työntekijöiden roolit ovat selvät. 

 

Valtuusto on käsitellyt luottamushenkilöiden oikeudet, velvollisuudet ja 

asema -asiaa 7.5.2018 pykälässä 110. 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Tiedoksi 

Taru Mäkitalo 
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Khall 92 § Valtuustoaloite / Viranhaltijapäätösten liittäminen esityslis-

taan 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus toteaa, että otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ovat 

nähtävillä toimielimen kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslis-

taan sisällytetään jatkossa päätösluettelo otto-oikeuden piiriin kuulu-

vista viranhaltijapäätöksistä.   

 

Selostus 

Taru Mäkitalo on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Kaikki viranhaltijapäätökset tulisi liittää kokouksen esityslistaan, 

jotta niihin voisi tutustua etukäteen. Tämä koskisi lautakuntia ja halli-

tusta.”  

 

Hallintosäännön 26 ja 27 §:ssä on määritelty asiaryhmät (mm. vuosiloma-

päätökset), joita ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle ja lautakun-

nille. 

 

Valmistelija 

kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi 

Taru Mäkitalo 
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Khall 93 § Valtuustoaloite / Liikuntapaikkojen ja latujen ylläpito 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää pyytää selvityksen asiasta infrastruktuuri toimi-

alalta 10.5.2019 mennessä. 

 

Selostus 

Seppo Alatörmänen on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Enontekiön kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen ja latujen kunto on 

ollut vaihteleva eri aikoina. Mm. urheilukentän, jääkiekkokaukalon ja 

latuverkoston kunto ei ole vastannut kunnan strategiassa mainittua hyvin-

vointitavoitetta. Maastohiihto on myös erittäin tärkeä matkailutuote 

Enontekiöllä. 

Latuverkoston mahdollisimman varhainen avaaminen, heti kun se on lumiti-

lanteen vuoksi mahdollista on tärkeä hyvinvoinnin ja matkailun näkökul-

masta. Myös tieto latujen kunnosta pitää olla verkossa saatavana, sillä 

muuten tieto ei ole esim. matkailijoiden käytössä.  

 

Kunnanhallituksen tulee selvittää nykyiset käytännöt ja edellyttää niiden 

saattamista strategian mukaiselle tasolle.” 

  

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi 

Seppo Alatörmänen 
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Khall 94 § Valtuustoaloite / Erityislastentarhanopettajan toimen perusta-

minen ja täyttäminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että palveluiden ostosta on alustavasti 

sovittu Kittilän kunnan kanssa.  

 

Selostus 

Santeri Kirkkala on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen 

- ”Erityislastentarhanopettajan toimen perustaminen ja täyttäminen. Sen 

puuttuminen kuormittaa tällä hetkellä henkilöstöä, jonka toimenkuva on 

muuttunut vaativammaksi uuden varhaiskasvatuslain myötä.” 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Ei vaikutuksia.  

 

Tiedoksi 

Santeri Kirkkala 
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Khall 95 § Valtuustoaloite / Sadevesijärjestelmä päiväkoti Riekkoon 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää, että infrastruktuuri toimialan tulee saattaa päi-

väkodin piha-alue asianmukaiseksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä.  

 

Selostus 

 

Santeri Kirkkala on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Sadevesijärjestelmä päiväkoti Riekkoon, koska piha on sateiden vuoksi 

märkä ja talvisin jäässä aiheuttaen vaaratilanteita. Lisäksi päiväkodin 

piha on laitettava kuntoon ja uusittava kunnollinen päällyste, koska ny-

kyinen kulkeutuu sisälle sotkien paikkoja ja kuivuessaan synnyttää hengi-

tyselimiä ärsyttävää pölyä.” 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset.  

 

Tiedoksi 

Santeri Kirkkala 
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 96 § Valtuustoaloite / Kunnanrannan kunnostaminen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

Käsittely 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Kunnanhallitus antaa infrastruktuuri toimialalle tehtäväksi hoitaa alue 

siistiin kuntoon kesäkuun 2019 loppuun mennessä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus antaa infrastruktuuri toimialalle tehtäväksi hoitaa alue 

siistiin kuntoon 31.5.2019 mennessä.  

 

Selostus 

Santeri Kirkkala on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Kunnanranta kuntoon. Sen kautta kulkee paljon turisteja, jotka saavat 

huonon kuvan Enontekiöstä. Erityisesti verkkovajat ovat huonossa kunnossa 

ja pitää selvittää niiden käyttöaste ja kunto sekä suorittaa korjaus- tai 

purkutyöt.”   

 

 

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset.  

 

Tiedoksi 

Santeri Kirkkala 
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Khall 97 § Valtuustoaloite / Kaavateiden hoitaminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta, että kaavateiden hoito kuuluu infrastruk-

tuuritoimialan vastuulle ja edellyttää, että kaavatiet pidetään asianmu-

kaisesti hoidettuna jatkossa.  

 

Selostus 

 

Santeri Kirkkala on tehnyt 16.1.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Kaavateiden hoito, esimerkiksi Hetan alueella olisi suoritettava ojien 

raivaamista, koska kasvusto heikentää näkyvyyttä vaaratilanteita aiheut-

taen.”  

  

Valmistelija 

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

 

Yritysvaikutusten arviointi 

Vaikutukset myönteiset.  

 

Tiedoksi 

Santeri Kirkkala 
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Khall 98 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

 

Selostus  

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsi-

teltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 

kunnanjohtaja. 

Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään 

Kuntalain 92 §:ssä. 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viran-

omaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista 

päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, 

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

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

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

enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 

   Virkamatkamääräys. 

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.3.-

8.4.2019 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätök-

set: 

 

Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 

-21.3.2019 

 

Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 

 

Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 

-12.3.2019 

 

Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 

 

Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 

 

Em. otto-oikeuden piirissä olevat päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Valmistelija 

hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 

 9.4.2019  80-87, 91-98

  

 

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: 80-85, 91-98.  

 

Muutoksenhakukielto 

 

Pykälä:   

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-

kea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 86,87. 

 

 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: 86,87. 

 

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. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET  
 

Kunnallisvalitus 
 

- §:t 88,89,90. 
 
Kunnallisvalitusohje 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusoikeus 
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-
anosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen 
tai päätöksenteon laillisuusvirheet. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot 
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde) 
 
Valitusaika ja sen alkaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus 
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä en-
nen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen 
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan 
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vas-
taavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja 
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan an-
taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähkö-
postiosoite. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin pää-
tökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perus-
teet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt 
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäl-
jennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu 
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin va-
littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos mää-
räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jäl-
keen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä 
postiin niin ajoissa, että se 
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakir-
jan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vas-
taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät ar-
kaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa 
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä. Kun-
nallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 
Kunnallisvalituksen maksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 eu-
roa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomiois-
tuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomiois-
tuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan  
kaupungin kirjaamosta. 
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Käyntiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi 
Telefax: 016 556 229 
Puhelinnumero: 040 481 9484 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 8-15 
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon 
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla. 
 

Muutoksenhakukielto 
- 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen 
 


