
NONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  7. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 11.4.2016 klo 14.00-17.50 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j (saapui klo 16.10) 

 

 

Seppo Alatörmänen kvalt pj(poistui klo17) 

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj (poistui 

klo 16.15)  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj (poistui 

klo 16.40) 

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

Hannu Voutilainen  Arkkitehti § 97 

Kimmo Lämsä tekninen johtaja  

§ 97-§ 99 

  

 

Asiat:  95 §  - 109 § 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

(pl. 101 §) 

 

 

 

  Jaakko Alamattila  

  puheenjohtaja § 101 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Elli-Maria Kultima  Birgitta Eira 

 

 

   

Pöytäkirja on 18.4.2016 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 11.4.2016 2 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

95 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

96 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

97 § Kilpisjärven uuden monitoimitalon pääpiirustusten hyväksyminen 

98 § Saananjuuren asemakaavoitustyön uudelleen käynnistäminen 

99 § Hetan alueen rantaosayleiskaava-alueella sijaitsevan ap/po-tonttien 

(Suonttajoki) myyntihinnan määrittäminen 

100 § Enontekiön kuntastrategian laadintaprosessi 

101 § Enontekiö Kehitys Oy:n omistaman kiinteistön myyminen/ kunnanhalli-

tuksen kanta 

102 § Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet 

103 § Kittilän kunnan kirje/Paavo Riihitammelan kotiseutuneuvoksen arvo-

nimen hakemisen rahoitus 

104 § Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän kokoonpano 

105 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2014 

106 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä  

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

107 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

108 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulli-

set raportit kokouksista  

109 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 95 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattilan esityksestä Elli-Maria 

Kultima ja Birgitta Eira. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen 

työjärjestykseksi siten, että 97-99 pykälät käsitellään klo 15 alkaen. 

Arkkitehti on tulossa tuolloin paikalle.   

 

Merkitään, että kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esittäytyi kokouksen 

alussa.  

 

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 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enem-

män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei 

ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

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 96 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Käsittely 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavat asiat: 

-rajakuntaneuvoston kokous 21.3.2016 Inarissa, 

-Finnairin kokous 30.3.2016 Helsingissä, aiheena matkailun tilannekatsa-

us, saavutettavuuden kehittämistyö sekä alueiden näkökulmat. 

-Saami Ski Race 2016, 

-kylätapaamiten alustavia päiviä: Kilpisjärvi 19.4., Karesuvanto 2.5. ja  

Hetta 3.5. ja    

-aloite taidepuistosta/Annikki Paajanen: Kunnanhallitus keskusteli asias-

ta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa 

olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvitta-

essa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

-Kylätilaisuus Hetta 3.5.2016 klo 16 

-Finnairin kokoonkutsuma kokous 30.3.2016 Helsingissä, aiheena matkailun 

tilannekatsaus, saavutettavuuden kehittämistyö sekä alueiden näkökulmat. 

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 97 § Kilpisjärven uuden monitoimitalon pääpiirustusten hyväksyminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vakuutusyhtiön hyväksymän tavoitehinnan 

3.383.000 euroa ja että talousarvion investointiosan muuttaminen valmis-

tellaan valtuustolle. 

 

Käsittely 

Arkkitehti Hannu Voutilainen ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä olivat pai-

kalla esittelemässä pääpiirustukset sekä vastaamassa esitettyihin kysy-

myksiin.  

 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että budjettiin sisällytettäi-

siin myös mahdollisuus aurinkopaneelien laittamisesta ja teknisen tilan 

toteuttaminen siten, että siinä voitaisiin toteuttaa reki ym. kursseja. 

Esitystä ei kannatettu.  

 

Antti Tonteri saapui kokoukseen klo 16.10. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vakuutusyhtiön hyväksymän tavoitehinnan 

3.383.000 euroa ja että talousarvion investointiosan muuttaminen valmis-

tellaan valtuustolle.   

 

Selostus 

Hallintosäännön 42 ja 57 §:n mukaan kunnanhallitus päättää rakennustöiden 

pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä kaavateitä 

lukuun ottamatta. 

 

Kunnan talousarvion ja –suunnitelman 2016-2018 investointiosassa on va-

rattu vuosille 2016 ja 2017 1.650.000 euroa/vuosi eli yhteensä 3.300.000 

euroa sekä menoksi että tuloksi. Vakuutusyhtiö on hyväksynyt tavoitehin-

naksi 3.383.000 euroa.  

 

Arkkitehti ja tekninen johtaja ovat kunnanhallituksen kokouksessa esitte-

lemässä pääpiirustukset ja vastaamassa kysymyksiin. 

 

Päätöshistoria 

Tekn.ltk. 5.4.2016 47 §  

 

Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelu etenee aikataulussa, liitteenä 

projektiaikataulu (liite 1/47§). Kunnanhallituksen nimeämä suunnittelu-

työryhmä, mihin kuului kaikkien käyttäjäryhmien edustajia ja jonka tehtä-

vänä oli laatia uuden monitoimitalon tilaohjelma on saanut työnsä päätök-

seen.  

Tästä eteenpäin monitoimitalon rakentamisen eteenpäin vientiä jatkaa kun-

nanhallituksen nimeämä rakennustoimikunta. 

 

Tilaohjelman pohjalta on laadittu kokouksessa esitettävät pääpiirustuk-

set. 

Suunnitelmat laatineen arkkitehtitoimiston edustaja saapuu esittelemään 

Kilpisjärven monitoimitalon pääpiirustukset Enontekiön kunnanhallituksel-

le. 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Ehdotus: 

Teknisen lautakunnan hyväksyy esitetyt: 4.4.2016 päivätyt pääpiirustukset 

Kilpisjärven monitoimitalosta. 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle 4.4.2016 päi-

vättyjen pääpiirustusten hyväksymistä Kilpisjärven uudeksi monitoimita-

loksi sekä valtuuttaa investoinnin vastuuviranhaltijan päättämään mahdol-

lisista tarvittavista pääpiirustusten teknisistä/pienistä muutoksista. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

Liite 

1 Projektiaikataulu 

 

Tiedoksi  

Tekninen lautakunta



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 11.4.2016 7 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 98 § Saananjuuren asemakaavoitustyön uudelleen käynnistäminen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Birgitta Eira jätti päätökseen eriävän mielipiteen.  

 

Käsittely  

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että työ olisi tullut kilpai-

luttaa. Esitystä ei kannatettu. 

 

Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan esitystä.  

 

Pentti Mäkitalo poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen 16.15.  

 

Merkitään, että tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli asiantuntijana kuultava-

na. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.  

 

Päätöshistoria  

Tekninen ltk 15.3.2016 § 33 

Kilpisjärven Saananjuuren asemakaavan laatimistyön käynnistäminen 

on viipynyt pitkään mikä on aiheutunut kunnassa tapahtuneiden harmittavi-

en tapahtumien vuoksi. Niistä mainittakoon mm. Kilpisjärven koulun tuli-

palo, mikä vaati teknisen toimen henkilöstön työpanoksen suuntaamista 

palon jälkihoitoon, väistötilojen järjestämiseen, purkutöiden teettämi-

seen ja koulun uudelleen suunnittelun sekä rakennustyön käynnistämisen 

järjestämiseen. 

 

Kaavoitustyön käynnistämisen viipyminen on myös haitannut merkittävästi 

Saananjuuren alueen maanomistajien ja yrittäjien yritystoiminnan kehittä-

mistä ja samalla hidastanut alueen vetovoimaisuuden parantamista. 

 

Enontekiön kunnan talousarviossa vuodelle 2016 on varattu momentille 1195  

099108  Kilpisjärven asemakaava Saananjuuri 20 000 € määräraha kaavoitus-

työn käynnistämistä varten. 

 

Kunnan ja alueen maanomistajien kanssa on pidetty neuvottelu kaavoitus-

työn uudelleen käynnistämisestä 16.12.2015.  

(neuvottelumuistio liite no. 1). 

Alueen maanomistajien ja kunnan välillä on aiemmin tehty kaavoitukseen 

liittyen ns. maankäyttösopimuksia, joista osa on maksettu rahalla kunnal-

le ja osa on pankkivakuuksia. 

 

Varsinaisen kaavoitustyön uudelleen tekemisestä on Seitap Oy jättänyt 

aikaveloitukseen perustuvan tarjouksen 80 €/h + ALV ja  tarjouksen katto-

hinta on 15 000 €. 

 

Tarjouksen kattohintaa ei saa ylittää muuten kuin yhteisellä sopimuksella 

ja sovittaessa ylitys perustellen. Kattohintaan ei sisälly alikonsulttien 

työt. (tarjous liite no. 2). 

    

Ehdotus(rakennustarkastaja): 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 11.4.2016 8 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle inves-

tointikohteen: 1195 099108 Kilpisjärven asemakaavoitus Saananjuuri aloi-

tuslupaa seuraavasti:  

 

1. Kaavoitustyön jatkamisen kustannusarvio on 20 000 €. 
     Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Eino Mäkelä.  

2. Kaavan laatijaksi valitaan aikatarjouksen ja kattohinnan  
  15 000 € perusteella Seitap Oy. 

3. Saananjuuren kaavoitustyön aloittaminen kuulutetaan välittömästi 
kun sopimus kaavanlaatijan ja kunnan välillä on tehty.  

 

Perustelu: 

Esitetyllä kaavan laatijalla (Seitap Oy) on kesken Kilpisjärven osayleis-

kaavan laatiminen joka on tulossa ehdotusvaiheeseen.  

Ennen osayleiskaavan lopullisen ehdotuksen tekemistä on päätettävä Saa-

nanjuuren asemakaavoitettavan alueen käyttötarkoituksesta ja enimmäisra-

kennusoikeudesta, mikä on merkittävä asemakaavoitettavan alueen kohdalle 

yleiskaavaan koska yleiskaava tulee olla Maankäyttö- ja Rakennuslain 42 

ja 54 § mukaan ohjeena asemakaavan laatimiselle. 

 

Ennen asemakaavatyön käynnistämistä on alueen maankäyttösopimuksen teh-

neiden maanomistajien, kaavanlaatijan ja kunnan kanssa käytävä neuvottelu 

rakennusoikeuden määrästä ja laadusta. 

 

Tekninen lautakunta katsoo, että mikäli Saananjuuren alueen kaavoittajana 

toimii sama kaavanlaatija kuin Kilpisjärven osayleiskaavan laatijana on 

sillä saavutettavissa kustannussäästöä kaavanlaatijalla jo nyt olevan 

kaavoitettavan alueen perustiedon osalta ja myös matkakorvausten osalta.   

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

Liitteet 

2 Neuvottelumuistio 

3 Tarjous 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 99 § Hetan alueen rantaosayleiskaava-alueella sijaitsevan ap/po-

tonttien (Suonttajoki) myyntihinnan määrittäminen 

 

Päätös  

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

Kunnanhallitus päätti antaa teknisen toimen tehtäväksi ilmoittaa julki-

sesti rakennuspaikkojen myymisen käynnistyminen.   

 

Käsittely 

Merkitään, että tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli asiantuntijana kuultava-

na.  

 

Birgitta Eira esitti, että hintaan lisätään hehtaareihin sidottu maan 

laskennallinen neliöhinta aina alkavalta hehtaarilta. Esitystä ei kanna-

tettu.  

  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. 

Kunnanhallitus päättää antaa teknisen toimen tehtäväksi ilmoittaa julki-

sesti rakennuspaikkojen myymisen käynnistyminen.   

 

Päätöshistoria  

 

Tekninen ltk 15.3.2016 § 36 

 

Selostus: 

Suonttajoen Palojoensuun puolella sijaitseva alue on yleiskaavassa määri-

tetty pientalo/porotila-alueeksi. Maa-alue on siirtynyt Enontekiön kunnan 

omistukseen osana metsähallituksen ja Enontekiön kunnan maa-alueiden 

vaihtoa v.2012. Alueella on 6 kpl  AP/po rakennuspaikkaa, näiden pinta-

ala vaihtelee välillä 1,25ha-2,89ha. Jokaiseen rakennuspaikkaan on osoi-

tettu 300k-rm2 rakennusoikeutta. 

Liitteenä 1/36§ on karttaote johon on merkattu rakennuspaikat ja olemassa 

oleva kunnallistekniikka. 

 

Rakennuspaikkojen tulevat omistajat huolehtivat omalla kustannuksellaan 

kaikista mahdollisista luvista ja kuluista, (myös ylläpitokuluista) mitkä 

liittyvät rakennuspaikoille rakennettaville tie- ja liittymäalueille. 

 

Alueelle on rakennettu valmiiksi Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimesta ve-

si- ja viemäriverkosto, mihin jokaisen rakennuspaikan ostaja velvoitetaan 

liittymään kulloisenkin vesihuoltolaitoksen voimassa olevan taksan mukai-

sesti. 

Sähköliittymän hinnan ja liittymiskohdan määrittää Enontekiön Sähkö Oy. 

 

Rakennuspaikkojen hinnoitteluperusteet esitetään kokouksessa. 

 

Rakennuspaikat myydään varausjärjestyksessä ja olemassa olevien Enonteki-

ön kunnan tontinmyyntiehtojen mukaisesti (mm. kaikista lohkomis- ja lain-

huudon kuluista vastaa ostaja). Rakennuspaikat laitetaan esille hintoi-

neen kunnan kotisivulle. 

 

Ehdotus(tekninen johtaja): 

Selostuksen mukaiset rakennuspaikat esitetään Enontekiön kunnanhallituk-
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

selle myyntiin laitettavaksi, rakennusoikeuden perusteella hintaan: 

22 015,29 €/rakennuspaikka. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

Liite 

4 Kartta 

 

Tiedoksi 

Tekninen lautakunta 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 100 § Enontekiön kuntastrategian laadintaprosessi 

 

Päätös: 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alla olevan kuntastrategian laadintapro-

sessin.    

 

 
 

 

 
Selostus 

 

Kunnan talousarvion ja –suunitelman 2016-2018 mukaan vuonna 2016 valmis-

tellaan pitemmän aikavälin kuntastrategia.  Kuntastrategian valmistelua 

tehdään yhdessä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa hyödyntäen 

sosiaalista mediaa. Tarkoituksena on järjestää myös kuntalaistilaisuuksia 

valmistelun edetessä.  
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 101 § Enontekiö Kehitys Oy:n omistaman kiinteistön myyminen/ kun-

nanhallituksen kanta 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. Jaakko Alamattila toimi tämän pykälän ajan 

puheenjohtajana.  

 

Todettiin, että kiinteistön myynti menee julkiseen myyntiin.  

 

Merkitään, että Berit-Ellen Juuso poistui kokouksesta tämän pykälän jäl-

keen klo 16.40. 

 

Kunnanhallitus päätti pitää tämän pykälän jälkeen tauon klo 16.40-16.50, 

minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkavan entisellä kokoon-

panolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Enontekiön Kehitys Oy voi ryhtyä 

toimenpiteisiin kiinteistön myymiseksi esittämällään tavalla.  

 

Selostus 

 

Enontekiön Kehitys Oy on toimittanut kunnalle 7.3.2016 seuraavan kirjeen: 

 

”ENONTEKIÖ KEHITYS OY:N OMISTAMASTA KIINTEISTÖ LUOPUMINEN 

 

Kyseessä on Enontekiön Kehitys Oy:n Kaaresuvannossa omistama ns. vanha 

tullivartiorakennus, mikä on valmistunut 1979 ja mitä on sittemmin laa-

jennettu vuonna 1989. 

 

Kiinteistön nykyinen vuokralainen Joni Kotavuopio on esittänyt kiinnos-

tuksensa ostaa ja sittemmin kehittää ko. kiinteistöä. Kiinteistössä har-

joitetaan tällä hetkellä mm. kuntosalitoimintaa. Enontekiön Kehitys Oy on 

tilannut joulukuussa 2015 puolueettomalta kiinteistöalan asiantuntijalta 

arvion kiinteistön arvosta. (Liite 1.)  

 

Kiinteistöä kohtasi vesivahinko loppuvuodesta 2015. Vesivahinkosaneeraus 

valmistui helmikuun ensimmäisellä viikolla 2016. 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on kokouksessaan 28.1.2016 yksimielises-

ti päättänyt esittää Enontekiön kunnan konserniohjeen 9 § :n mukaisesti 

Enontekiön kunnanhallitukselle, että yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin ko. 

kiinteistöstä luopumiseksi ja päätti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan 

valmistelemaan ja toteuttamaan kiinteistökaupan ehdolla, että kiinteis-

töstä pyydetään julkisesti ostotarjouksia. Yhtiön hallitutus päättää 

aloittaa ko. kiinteistön myymiseksi tarvittavat toimenpiteet sen jälkeen 

kuin tammikuussa 2016 aloitettu vesivanhinko saneeraus on loppuun saatet-

tu ja vahingosta aiheutunut korvausvaatimus on esitetty kiinteistön va-

hinkovakuuttajalle. (Liite 2.) 
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Vesivahinkosaneerauksen yhteydessä kiinteistössä havaittiin asbestilöy-

döksiä kiinteistön lattiapinnoitteista. (Liite 3.) 

 

Yhtiön hallituksen päätöksen 28.1.2016 mukaisesti Enontekiön Kehitys Oy 

esittää Enontekiön kunnanhallitukselle, että yhtiö voisi ryhtyä toimenpi-

teisiin kiinteistöstä luopumiseksi kiinteistökaupalla. Enontekiön kunnan 

konserniohjeen 9§ mukaisesti yhtiön on hankittava kunnan konsernijohdon 

ennakkokäsitys ko. mahdollisesta kiinteistökaupasta. 

 

Enontekiön Kehitys Oy 

 

Jukka Feodoroff 

Toimitusjohtaja 

 

Liitteet 1,2, 3” 

 

Kunnan konserniohjeen 9 §:ssä on määritelty tytäryhtiöiden neuvotteluvel-

voitteet. Sen mukaan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen/ hal-

lituksen puheenjohtajan on ennen omaa päätöksentekoaan hankittava kunnan 

konsernijohdon ennakkokäsitys ennen seuraaviin toimenpiteisiin ryhtymistä 

kunnanhallitukselta: kohta 26 kiinteistö- ja yrityskaupat. 

 

Kirjeen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

Enontekiön Kehitys Oy
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 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

Khall 102 § Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeudet  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkoselle Enonteki-

ön kunnan tilinkäyttösoikeuden Pohjolan Osuuspankissa, Nordea Pankki Suo-

mi Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä tästä päivästä lukien.  

 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että tilinkäyttöoikeus em. pankeissa 

poistetaan Mauri Koskelalta ja Mikko Kärnältä tästä päivästä lukien.  

 

Selostus 

Kunnan tilinkäyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus.  

 

Kunnanhallitus on 19.8.2015 antanut vs. kunnanjohtajalle Mauri Koskelalle 

Enontekiön kunnan tilinkäyttösoikeuden Pohjolan Osuuspankissa, Nordea 

Pankki Suomi Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä viransijaisuuden ajaksi.  

Kunnanhallituksen tulisi poistaa myös Mikko Kärnältä tilinkäyttöoikeudet, 

koska hän on irtisanoutunut kunnan palveluksesta.  

 

Tiedoksi 

Pohjolan Osuuspankki 

Nordea Pankki Suomi Oyj 

Danske Bank Oyj 

Kirjanpito 

Jari Rantapelkonen 
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 103 § Kittilän kunnan kirje/Paavo Riihitammelan kotiseutuneuvoksen 

arvonimen hakemisen rahoitus 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan päätösehdotusta. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää osallistua arvonimen kustannuksiin 300 eurolla, 

mikäli Kittilän kunta saa tarvittavan rahoituksen kokoon.     

 

Kunnanhallitus perustelee esitystään seuraavasti:  

Paavo Riihitammelan tutkimustyö asutuksen, sukujen, uudistalojen syntymi-

sessä on ollut laajaa Enontekiön, Kittilän, Sodankylän ja Inarin alueil-

la. Sukututkimuksen ohella hän on selvittänyt asutuksen kehitystä. Riihi-

tammela on kirjoittanut kolme omakustannetta vuodesta 1999 lähtien. Hä-

nen ansiostaan tietoisuus alueen suvuista on kasvanut. Sukujen sekoittu-

essa ja ihmisten vieraantuessa kotiseudusta ja esivanhemmista on ollut 

erittäin tärkeää saada tutkittua tietoa.  

Kotiseutuneuvoksen arvonimen saaminen Riihitammelalle vahvistaa, innostaa 

ja aktivoi pohjoisten sukujen tutkimusta. 

 

Selostus 

Kittilän kuntaan on tullut aloite Paavo Riihitammelan kotiseutuneuvoksen 

arvoniemen hakemisesta. Kittilän kunta kysyy Enontekiön kunnan halukkuut-

ta osallistu kustannuksiin. Arvonimi tulee maksamaan 6200 euroa.  

 

Enontekiön kunnan merkkipäiväohjeen mukaan Enontekiön kunta voi perustel-

lusta syystä hakea tai olla mukana hakemassa Kuntaliiton kultaista tai 

hopeista kunniamerkkiä, valtion kunniamerkkiä tai arvonimeä Enontekiön 

kunnan hyväksi toimineelle henkilölle. Tällöin henkilön ansiot tulee olla 

huomattavat. Kunnallisten ansioiden lisäksi henkilöllä tulee olla huomat-

tavia maakunnallisia, kansallisia tai kansainvälisiä ansioita. Kunnassa 

hallintokunnat valmistelevat oman alansa kunniamerkki- ja arvonimiesityk-

set ja esittävät ne kunnanhallitukselle.  

 

Tiedoksi  

Kittilän kunta
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 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 104 § Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän kokoonpano  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi kunnanjohtajan ja varaedustajak-

si perusturvajohtajan Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmään. 

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa Sari Keskitalo esitti, että nimetään kunnanjohtaja 

ja varalle perusturvajohtaja. Jaakko Alamattila, Antti Tonteri ja Elli-

Maria Kultima kannattivat esitystä.   

 

Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta klo 17.00. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Lapin terveyden 

edistämisen koordinaatioryhmään. 

 

Selostus 

 

Lapin Aluehallintovirasto on lähettänyt kirjeen liittyen Lapin terveyden 

edistämisen koordinaatioryhmän kokoonpanon tarkistusta. 

 

Lapin aluehallintovirasto on asettanut vuoden 2014 alussa Lapin terveyden 

edistämisen koordinaatioryhmän, jossa on edustajat kaikista Lapin kunnis-

ta, Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksi-

köistä sekä Lapin liitosta. 

 

Koordinaatioryhmän tehtävänä on suunnitella ja linjata terveyttä ja hy-

vinvointia koskevan lainsäädännön ja valtakunnallisten terveyden ja hy-

vinvointiohjelmien sekä suositusten toimeenpanoa alueella. 

Lisäksi ryhmä seuraa ja arvioi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

toiminnan toteutusta alueella sekä tukee toiminnallaan Lapin kuntia 

ja kunnissa toimivien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien 

työryhmien ja yhdyshenkilöiden toimintaa. 

 

Koordinaatioryhmä on kokoontunut vuonna 2014 neljä kertaa ja vuonna 2015 

kolme kertaa. Seuraava koordinaatioryhmän kokous on 

31.5.2016 klo 12.00-15.00. 

 

Koordinaatioryhmän jäsenissä on tapahtunut muutoksia, minkä vuoksi on 

syytä tarkistaa koordinaatioryhmän kokoonpano. Kirjeen liitteenä on lista 

koordinaatioryhmän jäsenistä, joista suurin osa on sosiaali- ja tervey-

denhuollon johtajia kunnista. Itsehallintouudistuksen kynnyksellä on kun-

tien hyvä tarkistaa, kuka on paras henkilö edustamaan kuntaa hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa. Itsehallintouudistuksessa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kunnan tehtäväksi. 

 

Lapin aluehallintoviraston vuoden 2014 asettamassa työryhmässä on Enonte-

kiön kunnan edustajana ollut rehtori-sivistystoimenjohtaja ja varajäsene-

nä perusturvajohtaja.  

 

Kunnanhallitus on 25.3.2013 päättänyt, että kunnan johtoryhmä toimii hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Sosiaalisihteeri vastaa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioiden valmistelusta ja esitte-

lystä johtoryhmässä. 
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Valmistelu- ja toimeenpanovastuu on perusturvalautakunnan esittämällä 

kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmällä, jonka puheenjohta-

jana toimii sosiaalisihteeri (perusturvalautakunnan viranhaltijaedusta-

ja). 

 

Tiedoksi 

Lapin aluehallintovirasto 

nimetyt 
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Khall 105 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2014 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2014. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 30.3.2016 91 § 

 

Päätös 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2014. 

 

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2014 on laadittu huomioiden 

KT:n suositus henkilöstövoimavarojen arvioinnista.  

Kaikkia suosituksen mukaisia tietoja ei ole esitetty raportissa, koska 

kunnan tietojärjestelmistä ei saada kaikkia tietoja vielä. 

 

Liite  

5  Henkilöstöraportti 2014  
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Khall 106 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja)  

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

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 30.3.-

10.4.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- hallintojohtajan päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 

- 
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Khall 107 § Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyt-

täminen 

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 

kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten 

osalta ei käytetä.  

 

Päätöshistoria  

 

Tekninen ltk 15.3.2016 § 33 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Tekn. ltk 40 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN 

KÄYTTÄMINEN 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 047-403-1-97 Saajonoja, määräala 

Pinta-ala: n. 1 ha 

Luovuttaja: Alatalo Elsa, Lankjärvi 

Luovutuksen saaja: Heiko Pekka, Liminka 

 

Kohteet: 047-402-5-8 Koivumäki, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 5280 m2 

Luovuttajat: Soikko Jouko ja Soikko Jukka-Pekka, Simo 

Luovutuksen saaja: Veteläsuo Jukka, Espoo 

 

Kohteet: 047-406-3-3 Rapiat päälle, ½ määräosa 

Pinta-ala: 12,120 ha 

Luovuttaja: Seimola Mikko, Helsinki 

Luovutuksen saaja: Seimola Tuomas, Helsinki 

 

Kohteet: 047-401-41-20 Katinkulta, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 2640 m2 

Luovuttajat: Korkeaoja Heikki ja Korkeaoja Pirjo, Kullaa 

Luovutuksen saaja: Labba Eila-Marja, Tornio 

 

Kohteet: 047-404-48-5 Puistola, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 4800 m2 

Luovuttaja: Jouko Baas kuolinpesä, Saarenkylä 

Luovutuksen saaja: Kettula Juha ja Kettula Tuija, Pello 

 

Kohteet: 047-405-28-7 Paloranta, koko kiinteistö  

Pinta-ala: 66400 m2 

Luovuttajat: Numminen Rauno, Luvia, Lamminen Jari, Pirkkala 

Luovutuksen saaja: Sipilä Jussi, Kirkkonummi 

 

Kohteet: 047-893-12-1 Enontekiön Vm III, määräala 

Pinta-ala: 26000 m2 

Luovuttaja: Suomen valtio Ely-keskus, Rovaniemi 
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Luovutuksen saaja: Ruotsala Iisko, Enontekiö 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Tekninen lautakunta 5.4.2016 § 48 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 047-404-3-17 Rytineva, määräala 

Pinta-ala: 229750 m2 

Luovuttajat: Rytineva Pentti, Utsjoki, Herttuala Helena, Ylitornio, Pek-

kala Tuula, Lautiosaari 

Luovutuksen saaja: Suomen Luonnon puolesta ry, Turku 

 

Kohteet: 047-403-2-212 Jaakkola, määräala 

Pinta-ala: 4800 m2 
Luovuttaja: Keinovaara Harri, Ylikyrö 

Luovutuksen saaja: Lepistö Seppo, Kannonkoski 

 

Kohteet: 047-405-28-5, Palola, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 5585 m2 

Luovuttajat: Numminen Rauno, Luvia, Lamminen Jari, Pirkkala 

Luovutuksen saaja: Rissanen Timo, Espoo 

 

Kohteet: 047-406-22-7, Peltotieva, määräala 

Pinta-ala: 18500 m2 

Luovuttaja: Kelottijärvi Maire, Leppäjärvi 

Luovutuksen saaja: Katto Timo, Tampere 

 

Kohteet: 047-404-3-17, Rytineva, määräala 

Pinta-ala: 59400 m2 

Luovuttajat: Johan Eino Rytineva kuolinpesä 

Luovutuksen saaja: Cape Lapland Oy 

 

Kohteet: 047-402-42-21-M622, Kilpislahti 

Pinta-ala: 2460 m2 

Luovuttaja: Hampori Ville, Kilpisjärvi 

Luovutuksen saaja: Siirtola Sari, Kilpisjärvi 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Tiedoksi 

Maanmittaustoimisto/Vaasa 

Tekninen lautakunta 
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Khall 108  § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

 

Birgitta Eira: Tekninen lautakunta 5.4.2016 
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Khall 109 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

Antti Tonteri: 

-henkilöstöohjeen päivittäminen sisäisen haun osalta.   

Merkitään, että keskustelussa tuotiin esille myös ostopalvelumahdollisuus 

yrittäjiltä.  

 

Elli-Maria Kultima:  

-Kilpisjärven Tunturiladut ry:n anomus lainan takauksesta.  

-Kunnan ja Ounaksen tunturiladut Oy:n sopimus. 

 

Birgitta Eira otti esille 

-kunniamerkkien hakeminen opetustoimessa,  

-toimielinten liitteiden laittaminen kunnan kotisivuille ja  

-lääkäripäivystyksessä olevan lääkärin saatavuus päivystysaikana.  

  

 

 

  

 

 

  

  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 11.4.2016 24 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 11.4.2016  95-109 

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 95,96,105, 106, 107, 108, 109. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

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: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

