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Kokousaika Maanantai 19.8.2019 klo 14.00-20.20 
 
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj (poistui klo 18.25) 

  Jaakko Alamattila   j  
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj (poistui klo 18.25)  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
Kimmo Lämsä tekninen johtaja § 169 

 
 
Asiat  165 § - 175 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
    (pl. 172 §, § 175) 
 
 
 
     Jari Rantapelkonen 
    (pl. § 172, § 175) 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Taru Mäkitalo   Ulla Keinovaara 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   22.8.2019 klo 15.00 
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Asialista 
 

165 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
166 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
167 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
168 § Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen 
169 § Kunnan kokonaiskehittäminen  
170 § Ennakkokäsitys kiinteistöyhtiöiden sulautumisesta 
171 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/As Oy Saanan Säde 4, osakkeet 58 – 114 
172 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6, 
osakkeet  270 – 328 
173 § Vuoden yhdistyksen palkitseminen      
174 § Enontekijä 2019  
175 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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165 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

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

Päätös  
Merkittiin tiedoksi.  
 
Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 15.32-15.45, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi 
kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavan asian: 
Tulossa 
-9.9.2019 Rajaseutuyhteistyön selvityshanke, Helsinki 

 
Elli-Maria Kultima toi esille seuraavan: Mikäli ikäihmisten kotona asumista tuetaan kunnan 
tukemana puuhuoltona, tulisi käyttää lähimpiä toimittajia ja huolehtia siitä, että polttopuut 
olisivat helposti saatavilla.  
 
Birgitta Eira toi esille seuraavat asiat:  
-Lätäsenon veneenlaskupaikan liuskan jatkaminen & parkkipaikan raivaaminen 
-Ahmakujan asfaltoinnin loppuunsaattaminen 
-Oma pykälä kh:n jäsenten esille ottamista asioista.  
 
Ulla Keinovaara toi esille seuraavat asiat:  
-Työllistäminen tärkeä saada esim. maisemointityö kylissä ja ym. 
-Rahaa teiden parantamiseen, huonot vaarallisia kuoppia ja monttuja 
 
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 voivat esittää kysymyksiä ajankoh-
taisista asioista kunnanjohtajalle. 

Tapahtuneet 
31.7 Vesiyhtiön yhtiökokous 
3.-4.8 Tunturisuunnistus, Kilpisjärvi 
5.8 Työllisyystyöryhmä, Hetta 
7.8 Markkinointityöryhmä, Kilpisjärvi 
10.8 Watercross, Hetta 
12.8 Puheenjohtajisto-kunnanjohtaja-palaveri 
15.-16.8 Rajaseutuhanke, Inari 
19.8 Tunturi-Lapin Kehitys hallitus 
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Tulossa 
22.8 Metsähallituksen pääjohtajan vierailu, Hetta 
26.8 LSHP:n neuvottelukunta 
27.8 Virastotalon yhtiökokous 
30-31.8 Väärtipäivät mm. mökkiläispiknik, päivien avaus, hallituksen kokous 
3.9 Storfjordin kunnanjohdon tapaaminen 
11.-12.9. Kuntamarkkinat 

Valmistelussa 
- Talousarvio ja -suunnitelma 2020-22 
- Työllisyysasiat 
- Roskaton Enontekiö 
- Eettiset ohjeet 

Muut  
- Vuosikellon mukaisen kunnanhallituksen 14.10.2019 kokouksen uusi päivämäärä 
- Kunnan edustus vuoden 2019 kutsunnoissa 27.8.2019 klo 12 
- Tiera tiedonhallinnan käyttöönoton aloitus 
- Ruokapalvelutyöntekijän (vaativat ammattitehtävät) eläköityminen ja tehtävän täyttö 
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167 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
 
 Taru Mäkitalo: Markkinointityöryhmä 
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168 § Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen 

 
Päätös 
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee henkilöstöjohtajan virkaan 
Matti Ikosen.  
 
Taru Mäkitalo jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 16.30-16.40, minkä jälkeen pu-
heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 
 
Käsittely 
Jaakko Alamattila, Ulla Keinovaara ja Elli-Maria Kultima kannattivat kunnanjohtajan päätös-
esitystä.  
 
Taru Mäkitalo esitti, että virka laitetaan uudestaan auki. Elina Rousu-Karlsen kannatti esitys-
tä.  

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ehdotus vi-
ran laittamisesta uudelleen auki, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat 
sillä kannalla, että virkaa ei laiteta uudelleen auki äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat 
Taru Mäkitalon esitystä viran laittamisesta uudelleen auki, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä (Jaakko Ala-
mattila, Ulla Keinovaara, Elli-Maria Kultima, Unto Kultima, Janne Näkkäläjärvi) ja 2 ”ei” ään-
tä (Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti, et-
tä virkaa ei laiteta uudelleen auki.  

 
Taru Mäkitalo esitti, että ei valita. Esitystä ei kannatettu. 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)   
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee henkilöstöjohtajan vir-
kaan Matti Ikonen.  

 
Selostus 
Kunnanhallitus on 3.6.2019 § 144 päättänyt laittaa viran haettavaksi alla olevalla ilmoituksel-
la.  

”Enontekiön kunta hakee henkilöstöjohtajaa toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen 
1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 
 
Henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat ja nii-
den kehittäminen, KT-yhdyshenkilönä toimiminen,  työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-
teistoiminnasta vastaaminen, rekrytointiprosessista vastaaminen, henkilöstön osaamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen, työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja), työter-
veyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen, valmiussuunnittelu ja ICT-alan suunnittelutehtäviä 
(HR), muut kunnan osoittamat tehtävät sekä vapaa-aika toimen vastaavan tehtävät. Henki-
löstöjohtaja vastaa hyvinvointiprosessista. 
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Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuoden kokemus 
henkilöstöalan johtotehtävistä. 
 
Eduksi luetaan kokemus kunnan valmius- ja varaussuunnittelusta, työsuojelupäällikön tehtä-
vistä ja esimiesvalmennuksesta.   
 
Arvostamme kehityshakuisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Saamen kielen 
taito katsotaan eduksi. 
 
Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (hinnoittelematon). Viran täytössä noudatetaan 6 kuu-
kauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttä-
vä lääkärintodistus terveydentilastaan.  
 
Hakemukset ansioluetteloineen sekä kelpoisuuden osoittavat opinto- ja työtodistukset tulee 
toimittaa 4.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 
99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.  
 
Lisätietoja antavat 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945  
Hallintojohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739 6062. 
 
Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi ” 
 
Virka on ollut haettavana 14.6.-4.7.2019 (klo  15) välisen ajan. Virkaa haki määräaikaan men-
nessä 7 henkilöä, joista kaksi täyttää viran kelpoisuusehdot. 
 
 
 
Kunnanhallitus päätti 3.6.2019, että haastatteluryhmänä toimii kunnanhallituksen puheen-
johtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kunnan-
johtaja ja hallintojohtaja.  Kunnanhallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastatte-
luun.  Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi päättää haastatteluaikatulusta. 
 
Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat on haastateltu 12.8.2019. Haastattelun ja ansiover-
tailuun perustuvan kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmän kanta valittavaksi henki-
löstöjohtajaksi on Matti Ikonen. 
 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.   
 

Liite 
1 Yhteenveto hakijoista (tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen) 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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169 § Kunnan kokonaiskehittäminen 
 

Päätös 
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi alustuksen ja keskusteli kunnan kehittämistoimenpiteistä.  
 
Merkitään, että tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18.10- 18.25, minkä jälkeen pu-
heenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta Janne Näk-
käläjärveä ja Seppo Alatörmästä, jotka poistuivat kokouksesta tauon aikana. 
  
Käsittely 
Kunnanjohtaja esitteli kunnan kehittämistoimenpiteitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  
  
Tekninen johtaja oli paikalla selvittämässä maankäyttöön liittyviä asioita.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi alustuksen ja keskustelee kunnan kehittämistoimenpiteis-
tä.  
 
Selostus 
Hallintosäännön (kv 13.6.2019) 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puitteis-
sa kunnan kokonaiskehittämisestä, viestinnästä ja kuntamarkkinoinnista sekä maankäytön 
suunnittelusta ja kaavoituksesta. 

Kunnanjohtaja alustaa kunnan kehittämisen kokonaisuutta. Paikalle on kutsuttu tekninen 
johtaja.  

Valmistelija 
Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja  
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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170 § Ennakkokäsitys kiinteistöyhtiöiden sulautumisesta 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tä-
män pykälän ajaksi.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhtiöiden sulautumisen valmistelun jatkamisen esitetyllä 
tavalla edellyttäen että Valtiokonttorilta, ARAlta ja Kuntarahoitukselta saadaan myönteinen 
kanta sulautumiseen.  
 
Selostus  
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot ja Kiinteistö Oy Ounasmajojen toimitusjohtaja on 
toimittanut kunnanhallitukselle 12.7.2019 alla olevan pyynnön. 
  
”Ennakkokäsityksen pyytäminen kiinteistöyhtiöiden sulautumisesta  
 
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot ja Kiinteistö Oy Ounasmajat pyytävät  
konserniohjeen mukaisesti ennakkokäsitystä konsernijohdolta yhtiöiden sulautumisesta si-
ten, että vastaanottavana yhtiönä on Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot. 
 
Selostus  
Konserniohjeen mukaan tulee tytäryhtiöiden pyytää konsernijohdolta ennakkokäsitystä, mi-
käli perustetaan uusi tytäryhtiö, jollainen syntyy kahden yhtiön sulautumisessa. 
 
Kunnanvaltuusto on asettanut kiinteistöyhtiöille tavoitteeksi muodostaa yksi kiinteistöyhtiö 
kolmen sijasta. Kiinteistöyhtiöt ja Enontekiön Kehitys Oy teettivät rakenneselvityksen vuonna 
2017. Valtiokonttori ei hyväksynyt erilaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden sulautumista.  
 
Kiinteistö Oy Ounasmajojen hallitus on hyväksynyt sulautumisen kokouksessaan 4.7.2019 ja 
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus 9.7.2019. Yhtiöt harjoittavat samankal-
taista liiketoimintaa, joten on perusteltua, että Enontekiön kokoisessa kunnassa olisi yksi 
asuntojen vuokrausta harjoittava kunnallinen vuokrataloyhtiö.  
 
Tavoitteena on, että uusi kiinteistöyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2020. 
 
Sulautumisselvityksen tekijäksi valittiin Asianajotoimisto Ylisuvanto, Ahonen & Kairala Oy 
Rovaniemeltä. 
 
Valtiokonttorilta ja ARAlta pyydetään lausunto sulautumisesta.” 
 
Valmistelussa selvitetään Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen velkajärjestelyn ja Ou-
nasmajojen ARAn avustuksen sekä kuntarahoituksen lainan vaikutus yhtiöiden sulautumi-
seen.  
 
Sulautumissuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.  
 



  PÖYTÄKIRJA    Sivu  11. 
  KUNNANHALLITUS  19.8.2019    11  

 

 
 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 

 
 
  



  PÖYTÄKIRJA    Sivu  11. 
  KUNNANHALLITUS  19.8.2019    12  

 

 
 
171 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/As Oy Saanan Säde 4, osakkeet 58 – 114 
 

Päätös 
Kunnanhallitus päätti hylätä jätetyn tarjouksen koskien As Oy Saanan Säde 4 osakkeita 58 – 
114, koska tarjous alittaa selkeästi hintapyynnön.  
 
Kunnanhallitus päätti, että As Oy Saanan Säde 4:n osakkeiden aktiivinen myynti lopetetaan 
toistaiseksi. 
 
Käsittely 
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:  
Kunnanhallitus päättää, että As Oy Saanan Säde 4:n osakkeiden aktiivinen myynti lopetetaan 
toistaiseksi.  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn tarjouksen koskien As Oy Saanan Säde 4 osakkeita 58 – 
114, koska tarjous alittaa selkeästi hintapyynnön.  
 
Selostus 
Kunnanhallitus on 12.2.2018 § 23 valtuuttanut kunnanjohtajan yhdessä teknisen johtajan ja 
kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajan kanssa valmistelemaan alla olevien Enontekiön kunnan 
omistamien huoneistojen myyntiä sekä allekirjoittamaan tarvittaessa välityssopimukset. 
Mahdollinen huoneistojen myynti tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi ja on sitä ennen 
käsiteltävä po. yhtiöiden hallituksissa.  

As Oy Saanan Säde 4 huoneistot ovat olleet myynnissä keväästä 2018 asti ja edelleen on 
myynnissä kolme kaksiota (57 m²). 
 
Huoneistosta  A 2 (osakkeet 58-114) on jätetty asetetun myyntihinnan alittava tarjous. 
Tarjouksen mukaan ostaja ottaisi lainaosuuden vastattavakseen. Lainaosuuden määrä pyri-
tään tarkistamaan kaupantekohetkellä. Mikäli lainaosuuden määrä on muuttunut edellä 
mainitusta, muuttuu vastaavasti rahana maksettavan kauppahinnan määrä niin, että tarjouk-
sessa hyväksytty velaton kauppahinta pysyy samana. 
 
Kiinteistönvälittäjän mukaan jätetty tarjous on aika kaukana pyydetystä hinnasta.  
 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puitteissa osakkeiden 
ostamisesta ja myymisestä (yli 10 000 euroa). 
 
Liite 
2 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, toimitusjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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172 § Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6, osakkeet  
270 – 328 
 

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
Käsittely 
Hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 
Päätösehdotuksen mukaan. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen koskien Asunto Oy Enontekiön Puisto-
mäentie 4-6 osakkeita 270 – 328 ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakir-
jan.  
 
Selostus 
Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 282 päättänyt seuraavaa:  
Kunnanhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Mirja Tervon hoitamaan myyntiasiaa ja tekemään 
välityssopimukset myytävistä huoneistoista kiinteistövälittäjän kanssa. 
 
Kunnanhallitus antaa valtuudet kunnanjohtajalle neuvotella Enontekiön Sähkö Oy:n ja Enon-
tekiön Vesihuolto Oy:n kanssa sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymistä. Kunnanhallitus evästää 
kunnanjohtajaa asian ratkaisemisessa ja valtuuttaa kunnanjohtajan ratkaisemaan liittymä-
asian. 
Kunnanhallitus evästi yksimielisesti kunnanjohtajaa, että liittymistä aiheutuvat kustannukset 
tulee huomioida myyntihinnassa.  
 
Asunto Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 huoneistot ovat myynnissä. Näistä on myyty 7 
asuntoa. Huoneistot ovat seuraavat: 
Huoneisto A 1, 58 m² 
Huoneisto A 2, 75 m² 
Huoneisto A 3, 59 m² 
Huoneisto A 4, 77 m² 
Huoneisto A 5, 59 m² 
Huoneista B 6, 59 m² 
Huoneisto B 7, 77 m² 
Huoneisto B 8, 59 m² 
Huoneisto B 9, 77 m² 
 
Huoneistosta A 5 (osakkeet 270 – 328) on jätetty hintapyynnön mukainen tarjous. 
 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puitteissa osakkeiden 
ostamisesta ja myymisestä (yli 10 000 euroa). 
 
Liite 
3 Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja 
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Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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173 § Vuoden yhdistyksen palkitseminen      
 

HUOM. Vuoden yhdistys julkistetaan vasta yhdistysillassa. 
  
 
Selostus  
Enontekiö-konsernin ja yhdistysten yhteistyöasiakirjassa on vuoden enontekiöläinen yhdistys 
–tunnustus, jonka mukaan kunta palkitsee vuosittain yhdistyksen, joka on lisännyt merkittä-
västi kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaisuutta ja/tai alueen viihtyisyyttä ja 
vetovoimaa  ja/tai näkyvyyttä omalla toiminnallaan.  
 
Palkintona on kunniakirja ja 500 euroa.  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset myönteiset. 
 
Tiedoksi 
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174 § Enontekijä 2019  
 

 
HUOM. Enontekijät 2019 julkistetaan Väärtipäivillä 30.8.2019 klo 13 kunnanhallituksen  
kokouksessa. 

 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus nimeää selostusosassa olevien kriteerien pohjalta vuoden 2019 Enontekijän, 
joka palkitaan Väärtipäivillä 30.8.2019 kunnanhallituksen julkisessa kokouksessa standaarilla 
ja diplomilla. 
 
Selostus  
Kunnanhallitus on hyväksynyt 14.8.2017 Enontekijän kriteerit nimennyt ensimmäiset Enon-
tekijät. Kriteerit ovat seuraavat: 

o Myönteisessä hengessä edistänyt Enontekiön vetovoimaisuutta 
o Tehnyt Enontekiötä tunnetuksi ja näkyväksi myös kunnan ulkopuolelle 

 
Kunta voi vuosittain palkita henkilö/-t  tai yhteisön/-t, joka on myönteisessä hengessä tehnyt 
kunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden eteen työtä em. kriteereillä.  
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Vaikutukset erittäin positiiviset. 
 
Tiedoksi 
Nimetty Enontekijä 2019 (kutsu) 
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175 § 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 lukuun ottamatta elinvoimalauta-
kunnan 18.6.2019 päätöstä 102 § kiinteistöveroselvityksen tekijän valinta.  
Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 18.6.2019 päätökseen 102 
ja palauttaa asian elinvoimalautakunnalle, koska tarjouskilpailua ei ole toteutettu asianmu-
kaisesti.  
 
Edelleen kunnanhallitus käytti otto-oikeutta hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallinnol-
lisen rehtorin palkkauksen osalta ja haluaa tarkemman selvityksen tehtävänkuvista.  
 
Käsittely 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja vi-
ranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen 
käsiteltäviksi lukuun ottamatta elinvoimalautakunnan 18.6.2019 päätöstä 102 § kiinteistöve-
roselvityksen tekijän valinta. Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta elinvoimalauta-
kunnan 18.6.2019 päätökseen 102 ja palauttaa asian elinvoimalautakunnalle, koska tarjous-
kilpailua ei ole toteutettu asianmukaisesti.  
Hallintojohtaja poistui kokouksesta tämän jälkeen.  
 
Keskustelun kuluessa hallitus piti tauon klo 19.50-20.22. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi 
kokouksen jatkavan entisellä kokoonpanolla.  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta hallinto-
johtajan, henkilöstöjohtajan ja hallinnollisen rehtorin palkkauksen osalta ja haluaa tarkem-
man selvityksen tehtävänkuvista.  Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen yksimielisesti. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi lukuun ottamatta elinvoimalau-
takunnan 18.6.2019 päätöstä 102 § kiinteistöveroselvityksen tekijän valinta.  
Esitystä täydennetään kokouksessa.  
 
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 
5. Virkamatkamääräys. 
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Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.6.-11.8.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-16.5.2019 
-17.6.2019 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
- 18.6.2019 
 
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
-Hallinnollisen rehtorin viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvistaminen (kunnanjohta-
ja) 
-Palkkauksen perusteiden tarkistaminen /hallintojohtaja (kunnanjohtaja) 
-Henkilöstöjohtajan  palkkaus  (kunnanjohtaja) 
-Postimaksukoneen hankinta, vuokrasopimus ml. huolto (hallintojohtaja) 
-Toimialajohtajien ja –vastaavien sijaisten nimeäminen (kunnanjohtaja) 
-Prosessien johtajien sijaisuudet (kunnanjohtaja) 
-Kehitysjohtajan virkavapaa  19.8.-12.12.2019 (kunnanjohtaja) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET      Pykälät  
 
          165-175                                                   
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: 165,166,167,168,169,170,175. 
 
Muutoksenhakukielto 
 
Pykälä:   
 

 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 171,172,173,174. 
 

 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:  171,172,173,174. 
 
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

